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Müftü Mete’ye
4 ay hapis
cezası
İskeçe  Müftüsü Ahmet Mete
“makam gaspı” suçlamasıyla
Selanik’te yargılandığı davada 4 ay
hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın
infazının 3 yıl süreyle tehirine karar
verildi. Gökçepınar köyü imamı Erkan
Azizoğlu ise beraat etti. 
»5

BAKEŞ tarafındam yayımlanan yazar
Rahmi Ali’nin “Bu Toprağın İnsanları”
isimli romanı, Gümülcine Türk
Gençler Birliği lokalinde düzenlenen
etkinlikle tanıtıldı. 
»2

“Bu Toprağın
İnsanları”
tanıtıldı

“Dini ve milli kimliği
ifade etme özgürlüğü
başka yerlere
çekilmemeli”
BTTDD Burşa Şubesi’nin genel
kuruluna katılan ve orada yaptığı
açıklamalar nedeniyle eleştirilen
Yassıköy Belediye Başkanı Önder
Mümin GÜNDEM’e konuştu. 
»6

12’de 7’de

ekonomi spor

AB’den İngiltere 
ile yeni ortaklık 

arayışları

Windows 10 Pro 
ve Home’un 
ne farkı var? 4’te

Yunanlı 
büyükelçiden 

DTO’ya ziyaret 15’te

Liverpool 
rekor için 

gün sayıyor

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Başkanı Prof. Linos Aleksandros Sisilianos, Yunan
Meclisi’nde oluşturulan “Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları Takip Komisyonu”na, Batı
Trakya’daki Türk azınlık derneklerinin davalarıyla
ilgili bilgi verdi. 

Komisyonda yaptığı konuşmada, İskeçe Türk
Birliği (İTB) ve diğer azınlık dernekleriyle ilgili
AİHM kararlarına değinen Sisilianos, azınlık
dernekleri davalarının ülke açısından önemli ve zor
davalar olduğunu söyledi. Sisilianos, Yargıtay’ın
İTB’yle ilgili alacağı kararın,  Yunanistan’ın Avrupa
Konseyi Dönem Başkanlığı’na rastlayacağına da
dikkat çekti. » 3

SAĞLIK Bakanı Vasilis
Kikilias, Yunanistan’da resmi
olarak koronavirüs tespit
edilen hasta sayasının üç kişi
olduğunu açıkladı. Bakan,
ülke genelinde tüm karnaval
etkinliklerinin iptal edildiğini
de söyledi.

Bu arada Türkiye de,
Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli
ve Kapıkule sınır kapılarında
önlemler alıyor. 

»11

Koronavirüs
karnavalları
da vurdu!

bilimdünya

Çoğunluğu dinledi,
azınlık yok sayıldı!

Başbakan Kiriakos Miçotakis iki günlük Batı Trakya ziyareti
kapsamında Rodop ilini ziyaret etti.

GÜMÜLCİNE’de Rodop İli
Esnaf ve Sanatkarlar
Odası’nda bölgenin meslek
odaları ve sivil kuruluşlarının
başkan ve yöneticileriyle
görüşen Başbakan Miçotakis,
kurum başkanlarından
sorunları dinledi. Toplantıda
azınlık kurum temsilcilerinin
olmaması ve Batı Trakya
Türk Azınlığı’nı ilgilendiren
sorun ve beklentilerin
gündeme gelmemesi dikkat
çekti. 

Doğu Makedonya – Trakya
Eyalet Başkan Yardımcısı
Ahmet İbram, Dostluk Eşitlik
Barış (DEB) Partisi Başkanı
Çiğdem Asafoğlu ve Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat,
Başbakan Miçotakis’in
Gümülcine ziyaretini
GÜNDEM’e değerlendirdi. 

»8, 9

Sisilianos: “İTB davası ülkenin
imajı açısından önemli”
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“Bu Toprağın İnsanları” tanıtıldı
YAZAR Rahmi Ali tarafından

kaleme alınan “Bu Toprağın
İnsanları” romanı, 19 Şubat
Çarşamba günü Gümülcine Türk
Gençler Birliği (GTGB) lokalinde
düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. 

Açılış konuşmalarında ilk
olarak söz alan Batı Trakya
Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ)
Başkanı Hüseyin Bostancı, “Bu
Toprağın İnsanları” romanının
BAKEŞ tarafından yayımlanan
42’nci eser
olduğunu
belirterek, “Pek
çoğumuzun
yakinen tanıdığı
Rahmi Ali
öğretmenimiz
bugüne kadar
Batı Trakya
Türklerinin
kültür ve
edebiyat
hayatına çok
kıymetli eserler
kazandırmıştır.
Kendisinin
eserleri
Türkiye’de ve bir
çok ülkede ödüle
layık
görülmüştür. Rahmi Ali, 2018
yılında Türk Dünyası Yılın
Edebiyat adamı seçilerek Batı
Trakya Türkleri için gurur
vesilesi olmuştur. Bizler de
BAKEŞ olarak öğretmenimizin
eserlerini yayınlamaktan
ziyadesiyle mutluyuz. ‘Bu
Toprağın İnsanları’ Batı
Trakya’nın romanıdır. Batı
Trakya’nın yaşanmışlıkları
Rahmi Ali’yle hayat bulmuştur.
Romanı okuduğumuzda, Rahmi
Ali usta kalemiyle andartlığı,
göçü, kısaca Batı Trakya’yı
gelecek nesillere aktarmıştır.”
dedi.

Türkiye’nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu
tüm katılımcıları selamlayarak
başladığı konuşmasında, söz

konusu etkinlikte bulunmaktan
duyduğu memnuniyet dile
getirdi. “Edebiyat, içinde
bulunduğunuz döneme, burada
yaşadığınız sorunlara ve
karşılaştığınız zorluklara ayna
tutan bir araçtır” diyen
başkonsolos Ömeroğlu, sözlerini
yazar Rahmi Ali’ye teşekkür
ederek tamamladı.

Selamlama konuşmalarının
ardından Rahmi Ali, İskeçe Türk

Birliği Başkanı ve
gazeteci Ozan
Ahmetoğlu’nun
sorularını
yanıtlayarak,
romanı hakkında
katılımcılara
bilgi verdi. 

Tanıtımın
ardından yazar
Rahmi Ali
kitabını imzaladı.

Etkinliğe
katılanlar
arasında, Batı
Trakya Türk
Azınlığı Danışma
Kurulu Başkanı
ve Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü

İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik
Barış Partisi Genel Başkanı
Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Sedat
Hasan, Batı Trakya Azınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği
Başkanı Hüseyin Baltacı,
Mustafçova Belediye Başkanı
Rıdvan Deli Hüseyin, Yassıköy
Belediye Başkanı Önder Mümin,
Gümülcine Belediye meclis üyesi
Emre Ahmet, Kozlukebir
Belediye meclis üyesi Rukiye
Rızgıç, Batı Trakya Camileri Din
Görevlileri Derneği Başkanı
Sadık Sadık, BİHLİMDER
Derneği Başkanı Mehmet Emin
Ahmet ve çok sayıda soydaş yer
aldı.  

Edebiyatçı Reşit Salim vefat etti
Edebiyat öğretmeni Reşit
Salim’in 14 Şubat Cuma günü
ikamet ettiği evinde ölü
bulunduğu bildirildi. Edebiyatçı
Reşit Salim’in bir süredir sağlık
sorunlarıyla mücadele ettiği
ifade edildi.
68 yaşında hayatını kaybeden
Reşit Salim 15 Şubat Cumartesi
günü Gümülcine’de kılınan
ikindi namazından sonra
Yenicemahalle Mezarlığı’na
defnedildi. Salim’in cenaze
törenine Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine Müftüsü
İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği Başkanı
Aydın Ahmet, Rodop ili eski
milletvekilleri Mustafa Mustafa,
Ahmet Hacıosman, Susurköy
eski belediye başkanı Erdoğan
Sait ve çok sayıda soydaş
katıldı. 
1952 yılında Gümülcine’de dünyaya gelen Reşit Salim, Celal Bayar Lisesi'nden mezun olduktan sonra bir süre İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. 1973 yılında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'ne kaydoldu. 1977
yılında bu fakülteden mezun oldu. Salim, Batı Trakya Türk azınlık kuruluşlarında aktif olarak görev aldı ve edebi-kültürel
çalışmalarda bulundu.
Araştırmacı, eğitimci ve sanatçı kişiliği ile dikkat çeken Reşit Salim; Batı Trakya Türk Folkloru üzerinde önemli derlemeler
gerçekleştirdi. Şiirleri Batı Trakya Türk basını dışında Türkiye ve Yugoslavya'da da yayınmlandı. Edebiyatçı Reşit Salim
Türkiye'de 1991 yılında Güneysu dergisinin düzenlediği şiir yarışmasında "Sükut Kentleri" adlı şiiri ile "Jüri Özel Ödülü"
kazandı.
Batı Trakyalı müzik öğretmeni Osman Arda ile hazırladıkları "Öyküsüyle - Notasıyle Batı Trakya Türküleri" adlı kitap 1994
yılında Gümülcine'de yayımlandı.

Rahmi Ali
tarafından

kaleme alınan
“Bu Toprağın

İnsanları”
romanı,

Gümülcine’de
düzenlenen
etkinlikle
tanıtıldı.

Atina’daki cami mayıs
ayında ibadete açılacak

BAŞKENT Atina’da inşa edilen
ilk caminin mayıs ayı içinde
ibadete açılacağı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan
haberlerde, yönetim kurulunun
ileriki günlerde caminin güvelik
ve temizlik hizmetleri için ihale
açacağı belirtildi.

İhale sürecinin üç ay içinde
tamamlanmasının tahmin
edildiği aktarılan haberlerde,
caminin mayıs ayı içinde ibadete
açılacağı ifade edildi.

Eski Eğitim ve Din İşleri
Bakanı Kostas Gavroglu geçen yıl
haziran ayında camiyi ziyareti
sonrası yaptığı açıklamada,
“Atina en sonunda vatandaşları,
göçmenler ve Müslüman
ziyaretçileri için bir ibadethaneye

sahip oldu.” ifadelerini
kullanmıştı.

İbadete açık minare başta
olmak üzere bir camide
bulunması gereken unsurlara
sahip cami bulunmayan başkent
Atina’da yaşayan binlerce
Müslüman, namazlarını
genellikle binaların bodrum
katlarında oluşturdukları
mescitlerde kılıyor.
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Sisilianos: “İTB
davası ülkenin imajı
açısından önemli”

AVRUPA İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) Başkanı
Prof. Linos Aleksandros
Sisilianos, Yunan Meclisi’nde
oluşturulan “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Kararları
Takip Komisyonu”na, Batı
Trakya’daki Türk azınlık
derneklerinin davalarıyla ilgili
bilgi verdi. 

Komisyonda yaptığı
konuşmada, İskeçe Türk Birliği
(İTB) ve diğer azınlık
dernekleriyle ilgili AİHM
kararlarına değinen Sisilianos,
azınlık dernekleri davalarının
ülke açısından önemli ve zor
davalar olduğunu söyledi. İTB
davasının 2008 yılında karara
bağlanan eski bir dava
olduğunu hatırlatan Sisilianos,
kendisinin 2011’de göreve
geldiğini kaydetti. 

Meclisin, medeni usül
kanununun 758. maddesini
değiştirerek, AİHM’de dava
kazanan İTB ve diğer
derneklere iç hukuka yeniden
başvurma hakkını verdiğini
söyleyen Sisilianos şöyle
devam etti: “Bu dava hala
devam eden bir dava.
Görebildiğim kadarıyla Mart
ayında Yargıtay’da
görüşülecek. Yargıtay üyesi
yargıçlarla bu konuyu
görüştük. Bu konu hakkında
uluslararası çerçeveyi ve
konuyla alakalı uluslararası
parametreleri çok iyi biliyorlar.
Hür iradelerine dayanarak
karar vereceklerini
düşünüyorum.
Uluslararası çerçeve
şu şekilde. Her 23,5
yılda bir gelen
Avrupa Konseyi
Yunanistan
Dönem Başkanlığı
18 Mayıs 2020
tarihinde
başlıyor. Bu

dava, Yunanistan Yargıtay
Mahkemesi’nde Mart ayında
görüşülecek. Karar,
muhtemelen Yunanistan’ın
dönem başkanlığı sırasında
çıkacak.”
37 YILDIR OLMAYAN
TABELANIN YERİNDE
OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
İTB’nin fiilen faaliyette olan bir
dernek olduğunu söyleyen
AİHM Başkanı Sisilianos’un,
1983 yılında polisler tarafından
sökülen dernek tabelasının ise
hiçbir zaman indirilmediğini
iddia etmesi dikkat çekti. 

Derneğin 1982 yılında
yasaklandığını ifade eden
Sisilianos, söz konusu dernek
isminin toplum açısından
kabullenilmesi zor bir isim
olduğu görüşünü dile getirdi.
Sisilianos, “Bu kararın azınlık
tarafından taktik anlamda öne
çıkartılması tesadüf değildir”
ifadesine yer verdi. 

Sisilianos, meclisteki
“Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları Takip
Komisyonu”nda yaptığı
konuşmada, “Siyasi meseleleri
bir yana bırakıyorum. Çerçeve
gerçekten zor. Bütün mesele bu
davayı yeniden açacak mıyız ve
sonuç itibarıyla bu derneğin
yeniden dernekler kütüğüne
kaydedilmesine resmi olarak
izin verilecek mi? Çünkü 1982
öncesinde uzun yıllar boyunca
bu dernek resmi olarak
dernekler kütüğünde vardı. Şu
anki konu bu. Yargıtay
Mahkemesinin ne yapacağını
göreceğiz. Bu karar
muhtemelen Yunanistan’ın
Avrupa Konseyi Dönem
Başkanlığı’na rastlayacak. Ve
bu dönem başkanlığı sırasında
bazı meseleler ortaya
çıkartacak veya çıkartmayacak.
Konu, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nde
görüşülecek, yani büyükelçiler
düzeyinde. Büyük ihtimalle
bakanlar toplantısında da
görüşülecek. Bu konu
gündeme gelecek. Artık bu olay
ülkenin imajı açısından hangi
anlama geliyorsa.” ifadelerini
kullandı.

Sisilianos, davanın 2008
yılında karara bağlanan eski
bir dava olduğunu hatırlatarak,
“Şimdi bütün mesele Yargıtay
Mahkemesi’nin ne yapacağı ve

hangi yöne doğru
hareket

edeceğidir.”
dedi.   

hul ya_emin@hot ma il.com

Hülya EM‹N

Başbakanın ziyareti üzerine...

HAFTANIN YORUMU

@HulyaEmin1

B aşbakan Kiriakos
Miçotakis, iki günlük bir
ziyaret için Batı

Trakya’daydı. Ziyaretine Rodop
ilinden başlayan Başbakan, Rodop
İli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın

ev sahipliğinde bölgedeki meslek
odaları, sendika, tarım
kuruluşlarının temsilcileriyle bir
araya geldi; sorun ve talepleri
dinledi.

Tahmin edeceğiniz gibi bu
toplantıda ne azınlık kurumlarından
bir temsilci vardı, ne de azınlık
sorunları ve talepleri dile getirildi. 

Bölgenin temsilcilerini dikkatle
dinledikten sonra bir konuşma
yapan Miçotakis, bölgedeki
Müslüman ve Hristiyanların barış ve
uyum içinde yaşadığını ve bunun
örnek teşkil ettiğini söylemekle
yetindi. Azınlığın haklarının ve
statüsünün Lozan Antlaşması ve
Yunanistan yasalarında açıkça
belirtildiğini yineledi.

Oysa ki “azınlık konusuyla
kişisel olarak ilgilendiğini” savunan
bir başbakandan, sorun ve talepleri
dinledikten sonra yaptığı
konuşmada, “Gerçekçi talepler
dinledim. Ama bazı önemli eksikler
vardı. Bu bölgenin nüfus oranının
yarıdan fazlasını oluşturan azınlık
insanının sorunlarını ve taleplerini
de dinlemek isterdim.” demesini
beklerdim. 

Hatta söz konusu toplantıyı
organize eden kurum temsilcilerine,
azınlıktan neden temsilci olmadığını
sorardım. Azınlığın mı böyle bir
toplantıya ilgi göstermediğini,
yoksa davet mi edilmediğini merak
ederdim. 

Bir ülke başbakanının tüm
vatandaşlarına eşit mesafede
yaklaşması, çağdaş ve demokratik
devlet anlayışının bir gereği. 

Bu denli olağan bir davranış
şekli bize ne kadar yabancı geliyor
değil mi? Rüyalar kadar gerçek
dışı…

Evet, ne söz konusu toplantıyı
organize edenler, ne de Başbakan
Miçotakis böyle bir eksikliğin
farkına vardı ya da bu eksiklikten
rahatsızlık duydu.

İşte bu azınlığın dışlandığının,
kenara itildiğinin, dikkate
alınmadığının en güzel örneği. Bu,
ayrımcılığın ta kendisi. 

Ne yazık ki azınlıktan
koronavirüsten korkar gibi
korkuluyor. Aman bir araya
gelmeyelim… Aman bizden uzak
dursunlar… Hani utanmasalar
karantina bölgesine alacaklar
bizleri…

Bir korku imparatorluğu
yaratmak, bu korku imparatorluğu
ile kitleleri etkilemek ve yönetmek
yeni düzenin bir parçası olsa gerek.

Koronavirüs durumunda da bunu
görmüyor muyuz? Evet, bir salgınla
karşı karşıyayız. Ama böyle bir
salgın dünyada ilk kez
yaşanıyormuş gibi bir algı
yaratmanın da bir alemi yok değil
mi? Gripten her yıl 50 binin
üzerinde insan hayatını kaybediyor.
Normal gripten ölenlerin sayısı,
koronavirüs nedeniyle ölenlerden
60 kat fazla. 

Afrika’da her yıl 150 bin insan
“entamoeba histolytica” isimli bir
parazit nedeniyle hayatını
kaybediyor. Yine Afrika’da 150 bin
çocuk “giardiya” parazitinin neden
olduğu emilim bozukluğundan
ölüyor. Dünyada sıtmadan ölenlerin
sayısı yılda 300 bini aşıyor.
Milyonlarca insan sigaradan ölüyor. 

Geçen yıllarda yine benzer
paniklere neden olan kuş gribi,
domuz gribi, SARS, MERS’ten
ölenlerin sayısı 10 bin bile değil. 

Korku imparatorluklarını
yıkmadığınız sürece, o korkuların
güdümünde kalırsınız. Algı
operasyonları, gerçekleri
görmenizin önündeki engellerdir. 

Yeniden azınlık konusuna
dönecek olursak… Azınlığı bir tür
salgın hastalık gibi göstermenin,
milli tehlike olarak algı yaratmanın
ve nihayetinde onu dışlamanın ne
ülkemize, ne bölgemize bir faydası
olmuştur ve olacaktır.

Azınlık insanı her zaman
vatandaş olarak sorumluluklarını
yerine getirdi; hak arama
mücadelesinde hukuk çerçevesinin
asla dışına çıkmadı. 

Bu nedenle vatandaş olarak
fırsat eşitliğine sahip olması,
yasalar ve uluslararası anlaşmalarla
belirlenmiş haklarını kullanabilmesi
onun en doğal hakkıdır. 

Azınlığın tek isteği budur. Yani
bu ülkenin insanı gibi algılanmak ve
üvey evlat muamelesi görmemek…

“Mucize Tiyatrosu” perde açıyor
BATI Trakya Azınlığı Yüksek

Tahsilliler Derneği’nin İskeçe
Şubesi’nde çalışmalarını
sürdüren “Mucize Tiyatrosu”
perde açıyor. Senemahu
Topuz’un çalıştırdığı öğrenciler,
sanatseverlerin karşısına
çıkmaya hazırlanıyor. 

Gösteride “Hasta Anne” ,

“Elektronik Posta” , “Robot
Fuarı” , “Karne Günü” ve
“Öğretmen Çocuğu” adlı
piyesler sahnelenecek. 

“Mucize Tiyatrosu”nun
gösterimi, 6 Mart Cuma günü
saat 19:00’da İskeçe Belediyesi
Amfitiyatrosu’nda
gerçekleştirilecek. 

Linos Sisilianos

AİHM Başkanı Sisilianos, İskeçe Türk Birliği davası
hakkında Yunan meclisine bilgi verdi.
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EĞİTİM Bakanı Niki
Kerameos’un İstanbul ziyareti
sırasında yaptığı açıklama ve
temaslara değinen ABTTF,
konuyla ilgili bir açıklama
yayımladı. 

ABTTF’nin açıklaması şöyle:
“Yunanistan Eğitim ve Din İşleri
Bakanı Niki Kerameos, 14
Şubat 2020 tarihinde
İstanbul’da yaşayan Rum
Ortodoks azınlığının dini ve
eğitim kurumlarını ziyaret
etti. Zapyon, Zoğrafyon ve
Fener Rum Lisesi’ni ve
ardından Fener Rum Ortodoks
Patrikhanesi’ni ziyaret eden
Bakan Kerameos, burada Patrik
Bartholomeos ve Kutsal Sinod
üyeleri ile görüştü. Bakan
Kerameos, Patrikhane
ziyaretinde, ‘Helenizm burada
(Türkiye’de) kilise ve okullarımız

sayesinde ayakta duruyor’
açıklamasında bulunurken, Rum
Ortodoks okullarını ziyaret etme
nedenlerinden

birinin de
bu konuda net bir mesaj vermek
olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin olarak ABTTF

Başkanı Halit Habipoğlu,
‘Bizlerde de aynı Rum Ortodoks
azınlığında olduğu gibi Türk
azınlık okullarımız ve
müftülüklerimiz Türklüğümüzün
teminatıdır. Ancak ülkemiz
Yunanistan, anavatanımız
Türkiye’nin Rum Ortodoks

azınlığına yönelik olumlu
uygulamalarına tam zıt şekilde
müftülüklerimizi sıradan bir
devlet dairesine dönüştürerek
seçtiğimiz müftülerimizi
tanımamakta, ana dilimiz

Türkçe’nin öğretildiği
okullarımızı kapatmaktadır. Batı
Trakya Türk toplumu olarak
antlaşmalarla garanti altına
alınmış olan din ve eğitim
özerkliğimizi ortadan kaldırmaya
yönelik uygulamalara derhal son
verilmesini talep ediyoruz.’
açıklamasında bulundu.”

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF),
azınlığın din ve eğitim özerkliğinin ortadan
kaldırılmasına yönelik uygulamalara son verilmesini
istedi. 

EĞİTİM ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos, İstanbul Rum Azınlığı’nın
dini ve eğitim kuruluşlarını ziyaret etti.

Bakan, Fener Rum Patriği Vartholomeos’u ziyaretinde, “Helenizm, burada
kilise ve okullarımız sayesinde ayakta duruyor.” açıklamasında bulundu. 

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan
açıklamada, Kerameos’un İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rum
okullarını da ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, Zapyon, Zoğrafyon ve Fener
Rum Lisesi’ni ziyaret eden Bakan Kerameos’un burada eğitimcilerle eğitimle
ilgili konuları görüştüğü ifade edildi. Eğitimciler tarafından Yunan devletinin
desteğine olan ihtiyacın dile getirildiği belirtilen açıklamada, bazı okul
müdürlerinin ise kendileriyle ilgili sorumlu bir bakan tarafından yıllardır
ziyaret edilmediklerini vurguladıkları belirtildi.

Okul ziyaretlerinin ardından Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret
eden Bakan Kerameos’un burada Patrik Vartholomeos ve Kutsal Sinod
üyeleri ile görüşme imkanı bulduğu bildirildi.

Bakan Kerameos, Patrikhane ziyaretinde Vartholomeos’a hitaben,
“Gerçekten Helenizm ve Ortodoksluk için konuşmak ayrıcalıklı bir fırsat.
Daha önce ifade ettiğiniz gibi burada Helenizm, kilise ve okullarımız
sayesinde ayakta duruyor. Sizi temin ederim ki bu okulları ziyaret etmemin
nedenlerinden biri de net bir mesaj vermekti. Bu okullara destek olun lütfen.
Bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Fener’i ziyaret etmek
bizim için büyük bir onur. Ayrıca bakanlık ve ekümenik patrikhane arasında
mükemmel bir işbirliğini dört gözle bekliyoruz.” dedi.

“Helenizm, kilise ve okullarımız sayesinde ayakta duruyor”

Yunanlı 
büyükelçiden 
DTO İzmir
Şubesi’ne 
ziyaret

YUNANİSTAN’ın Ankara Büyükelçisi Mihail - Hristos
Diamessis, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi’ni ziyaret
etti.

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argiro Papulia’nın da
hazır bulunduğu ziyarette Büyükelçi Diamessis, şube
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Meclis Başkanı
Hakkı Deniz ile görüştü.

Görüşmede, kruvaziyer gemiler için Ege’nin birlikte
tanıtılıp pazarlanmasına yönelik ortak paket hazırlanması,
İzmir ile Selanik arasında planlanan deniz yolu hattının
kurulması için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.

Diamessis, “İzmir ile Selanik arasında yolcu
taşımacılığının yanı sıra Ro-Ro hattı ile iki limanı birbirine
bağlamak, hepimize büyük avantaj sağlayacaktır.”
değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Yunan mutfaklarının birbirine çok benzediğini
belirten Diamessis, Yunan yemeklerini tanıtan Türkçe
broşürler bastırdıklarını belirterek, gastronomi alanında da iş
birliği çağrısında bulundu.

“Din ve eğitim özerkliğini 
ortadan kaldırmaya yönelik
uygulamalara son verilmeli”

Düzensiz göçe karşı Afganistan’da kampanya
HÜKÜMETİN, Afganistan’da düzensiz göçe karşı

caydırıcı kampanya yürütmeye hazırlandığı
bildirildi.

Medyada yer alan haberlere göre, Afganistan’da
yerel dillerde yürütülecek kampanyada,
Yunanistan’da artık kapalı tip kamp uygulamasına
geçildiği, geri göndermelerin hızlandırıldığı
anlatılacak.

Kamplara giriş çıkışların artık serbest olmayacağı
vurgusunun yapılacağı caydırıcı kampanyanın

Afganistan’da başlatılmasına sebep olarak, ülkeye
gelen düzensiz göçmenlerin büyük bir bölümünün
Afgan kökenli olması gösteriliyor.

Hükümet en son, Ege adalarındaki düzensiz
göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen
bariyer kullanılacağını açıklamıştı. 2 bin 700
metrelik bariyerin, 50 santimetresi denizin üzerinde
kalacak şekilde 1 metre 10 santim yüksekliğinde
olması ve yanıp sönen ışıklarla donatılmasının
planlandığı duyurulmuştu.
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B atı Trakya Türkleri olarak bu ülkede
“ikinci sınıf vatandaş” muamelesi
görmeye alıştık dersek abartmış

olmayız. Bunun son örneğini birkaç gün önce
Gümülcine’de ülkemizin Başbakanı Kiriakos
Miçotakis’in ziyaretinde yaşadık. 

Yunanistan ile Bulgaristan arasında
Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının altıncısı
yapıldı. Bu kez toplantının adresi Batı Trakya
bölgesindeki Dedeağaç şehri oldu. İki ülke
hükümetlerindeki bakanların ve
başbakanların katılımıyla yapılan toplantıdan
bir gün önce bu buluşmayı fırsat bilen
Miçotakis, bölgede bazı temaslarda ve
ziyaretlerde bulundu. Miçotakis ve
beraberindekiler bu çerçevede Rodop ilini
ziyaret etti. Ziyaret 25 Şubat Salı günü
gerçekleşti. Atina’dan Dedeağaç havaalanına
gelen Başbakan önce Şapçı’da bir fabrikayı
ziyaret etti. Önceden “azınlık köylerini de
ziyaret edecek” duyumlarının
gerçekleşmeyeceği program açıklanınca
anlaşıldı. Başbakan Miçotakis, Gümülcine’de
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na davet edilen
oda başkanları, meslek kuruluşları ve sivil

toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ağırlıklı
olarak bölge ekonomisini ve bölgemizin
sorunlarını görüştü. Bölgedeki temsilcilerin
sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini
dinledi. 

Ancaaak! Bu toplantıda Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı yoktu. Azınlık insanı
bu buluşmada ve bu toplantıda yok sayıldı.
Başbakanın katılımıyla yapılan toplantıya
davet edilen 18 sivil toplum kuruluşu başkanı
ve yöneticisi arasında bir tek azınlık mensubu
bile yoktu. Toplantıya azınlık mensubu olup
da katılan yerel yöneticilere de söz verilmedi
veya onlar söz hakkı istemedi. 

Ziyaretin gerçekleştiği Rodop ili, Batı
Trakya bölgesinin ve Doğu Makedonya –
Trakya Eyaleti’nin merkezi. Nüfusun yarısı
Müslüman Türk toplumundan meydana
geliyor. Kırk yılın başında Başbakan geliyor
ve toplantıya azınlık kurumları davet
edilmiyor.  Azınlık üyesi bir kurum veya
kuruluş başkanının söz alıp da azınlığın
yaşadığı ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim
veya diğer sorunları dile getirmesi için bir
imkan sağlanmıyor. 

Başbakanın bölgenin sorunlarını dinlediği,
talepleri aldığı bir toplantıya azınlık
kurumlarının da davet edilmesi “unutulmuş”
veya “ihmal” edilmiş ise bunun “makul”
karşılanması mümkün değil. “İnsanlık halidir,
olur böyle şeyler” diyerek “geçiştirilmesi”
imkansız bir şey. Yok eğer sözkonusu olan
azınlığın bilerek ve kasten “görmezden
gelinmesi” ise o zaman bunun “özrü” de,
“telafisi” de olamaz. Bu durumda bu düpedüz
ayrımcılıktır, ikinci sınıf vatandaş
muamelesidir. Ki; kimliği her fırsatta inkar
edilen Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu
bunu asla hak etmemektedir. 

Azınlığın yaşadığı sorunların
duyulmasından, azınlığın taleplerinden ve
beklentilerinden korkanlar mı var? Eğer yoksa
o zaman azınlık neden orada yoktu? Acaba bu
Yeni Demokrasi Partisi’nin yerel örgütünün
bir tercihi miydi? Başbakanın kendi fikri
miydi? Bölgedeki siyasetçilerin bir düşüncesi
miydi? Ya da tamamen “ihmal” miydi? 

Geçelim diğer konuya. Son dönemde
dikkati çeken bir nokta var. Devlet yetkilileri
bölgemizi ziyaret ettiklerinde (bazen
bölgemiz dışında da) Batı Trakya’daki
azınlığın kimliğiyle ilgili açıklama yapma
ihtiyacı hissediyor. Bunun son iki örneği
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve
Başbakan Kiriakos Miçotakis. Pavlopulos’un
azınlığımızın kimliğiyle ilgili açıklamalarını ve
sonrasında gelen tepkileri hatırlayacaksınız.
Sayın Başbakan da Salı günü Rodop Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’ndaki konuşmasının
sonunda sözü azınlığın kimliğine getirdi.
“Bölgede Müslüman ve Hıristiyanların barış
ve uyum içinde yaşamalarının örnek teşkil
ettiğini” ifade ettikten sonra konu azınlığın
statüsüne geldi. Başbakan, Gümülcine

metropolitinin ifadeleri üzerine konuya
değinmek istediğini söyledikten sonra
azınlığın statüsünün ve haklarının Lozan
antlaşması ve Yunanistan yasalarınca
belirlendiğini vurguladı. İki saati aşkın bir
süre devam eden toplantıyı takip eden bir
gazeteci olarak Başbakanın bunu özellikle
vurgulama ihtiyacı hissettiğini söyleyebilirim.
Başbakan, geçtiğimiz günlerde bölgeyi
ziyaret eden Cumhurbaşkanının kimliğimizle
ilgili ifadelerini biraz daha yumuşak ve biraz
da dolaylı olarak dile getirme ihtiyacı hissetti.
Devlet adamlarının bölgemizi ziyaretlerinde
azınlığımızla ilgili olarak “kimlik” vurgusu
yapmak istemeleri oldukça manidar. Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı, kendi milli
kimliği ve kimlik bilinci konusunda söylemesi
gerektiğini söyledi. Azınlık insanına kimlik
biçme ve bu sözde kimliği empoze etme
gayretlerine son verilmesi, herkesin ve
özellikle de ülkemizin çıkarınadır. 

Azınlık insanı olarak hergün bölgemizi
ziyaret etme lüksüne sahip olmayan
Başbakanın ziyaretinde azınlığın kimliği ve
statüsüyle ilgili hatırlatmaların yerine,
azınlığın yaşadığı sorunlar, bu sorunların
çözüme kavuşturulması için öneriler ve
azınlığın beklentileri konuşulsaydı! Bölge
sorunlarının konuşulduğu toplantıda
azınlıktan bir kurum başkanı veya
temsilcisinin bile olmadığı ortamda “Bölgede
iki unsur barış ve uyum içinde yaşıyor”
söylemleri hiç şüpheniz olmasın ki “havada”
kalıyor!

Yaşadığımız bu olayı konuştuğumuz bir
büyüğümün yorumuyla yazıma son vermek
istiyorum: “Sen ne sandın be kardeşim. Hala
anlamadın mı çoğunluk insanı CAN, azınlık
insanı PATLICAN. Olay bu kadar basit.”

Ozan AHMETOĞLU

“Çoğunluk CAN, azınlık PATLICAN mı?”

HAYATIN İÇİNDEN

oza nah me tog lu2003@ya ho o.gr

Müftü Mete’ye 4 ay hapis cezası

İSKEÇE Müftüsü Ahmet
Mete “makam gaspı”
suçlamasıyla Selanik’te
yargılandığı davada dört ay
hapis cezasına çarptırıldı.

Mete’nin aldığı cezanın
infazının üç yıl süreyle tehirine
karar verildi. Aynı davada
yargılanan Gökçepınar köyü
imamı Erkan Azizoğlu ise beraat

etti. 
14 Temmuz 2016 tarihinde

askerliğini yaparken boğularak
hayatını kaybeden Ahmet
Katunlu’nun cenaze törenine

katıldığı ve cenaze namazını
kıldırdığı için Müftü Ahmet
Mete ve imam Erkan Azizoğlu
aleyhine dönemin tayinli İskeçe
Müftüsü Mehmet Emin
Şinikoğlu’nun şikayeti üzerine
“makam gaspı” suçlamasıyla
dava açılmıştı. 1 Kasım 2019
Cuma günü görüşülmesi
gereken dava ertelenmişti. 

26 Şubat Çarşamba Selanik
adliyesinde görüşülen davada
Ahmet Mete’yi İskeçeli avukat
Yannis Barkas savunurken,
İskeçe SİRİZA Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Gökçepınar
Kur’an kursu öğretmeni Salih
Belço ve hayatını kaybeden
asker Ahmet Katunlu’nun
annesi ve babası ise şahit olarak
dinlendi. 

Gökçepınar’daki askerin
cenaze törenine katılan ANEL
Partisi’nin İskeçeli
yöneticilerinden Hrisa Uçi ise
Mete aleyhine şahitlik yaptı.  

İskeçe’den 150 kişilik bir
soydaş grubu da Müftü Ahmet
Mete ve imam Erkan
Azizoğlu’na destek vermek
amacıyla duruşmayı takip
etmek üzere Selanik’e gitti. 

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI
ÇAVUŞOĞLU’NDAN  TEPKİ
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Gökçepınar’da
cenaze namazı kıldırdığı için
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin
“makam gaspı” suçlamasıyla
yargılandığı davada hapis
cezası almasını eleştirdi. Bakan
Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak
26 Şubat Çarşamba günü akşam

saatlerinde sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda,
böyle bir uygulamanın
dünyanın en kötü rejimlerinde
bile görülmediğini kaydetti.
Çavuşoğlu’nun “Greece
(Yunanistan)” etiketiyle Türkçe
ve İngilizce olarak yaptığı
paylaşım şöyle: “AB üyesi bir
ülkede seçilmiş bir müftü
cenaze namazını kıldırdığı için
hapis cezası alıyor! Dünyanın
hangi ülkesinde bir rahip, bir
haham veya başka bir din
adamı bu dini vecibeden
mahrum bırakılmıştır? Böyle bir
uygulama dünyanın en kötü
rejimlerinde bile
görülmemiştir...”

BİR DAVADAN DA BERAAT
Öte yandan İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete, Yahudilere
hakaret ettiği iddiasıyla
yargılandığı davada beraat etti.

Mete, konuyla ilgili sosyal
medya hesabından şu
paylaşımı yaptı:”Yahudilere
hakaret iddiasıyla devam eden
mahkememiz bugün Selanik’te
görüldü. Mahkeme neticesinde
beraat etmiş bulunmaktayız.
Adalete ve adaleti savunan
herkese teşekkür ederim.”

19 Şubat Çarşamba günü
Selanik’te görülen davada
Müftü Mete’nin avukatlığını
Ahmet Kara ve Yannis Barkas
yaptı. Mahkeme, Mete’nin
beraatine hükmetti. Görülen
davada İskeçe Müftüsü lehine
ilahiyatçı - yazar Mustafa
Trampa şahitlik yaptı.

İbrahim Şerif’in davası ertelendi
GÜMÜLCİNE Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hakkında

“makam gaspı” suçlamasıyla açılan dava ertelendi.
Müftü İbrahim Şerif hakkında 2017 yılında Gümülcine’nin

Alankuyu mahallesinde düzenlenen toplu sünnet mevlidine
katıldığı gerekçesiyle “makam gaspı” suçlamasıyla açılan
dava 18 Haziran 2020 tarihinde görüşülecek. 

21 Şubat Cuma günü Selanik’te görülmesi beklenen
davanın ertelendiğini sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımla duyuran İbrahim Şerif şu ifadeleri kullandı:
“Alankuyu mahallesindeki kardeşlerimizin tertip ettiği
Sünnet mevlidine katılmamız, ‘makam gaspı’ gerekçesiyle,
2017 yılında mahkemeye verilmişti. Bugün Selanik’te
görülmesi gereken dava 18 Haziran’a ertelenmiştir. Hayırlısı
Allah’tan.”
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“Dini ve milli kimliği ifade
etme özgürlüğü başka
yerlere çekilmemelidir”

VETERİNER HEKİMİ

Cevat ABDURRAHMAN

Petimizi hangi hallerde
veteriner hekime götürmeliyiz?

E n sık karşılaşılan acil
durumlar ve  çözümleri
konusunda, veteriner

hekiminize ne zaman başvurmanız
gerekir sorularına cevap arayacağız
bu sayıda.

-Küçük yaramazın yememesi
gereken zehirli bir madde ya da
kimyasalı yediğini fark ettiyseniz;
bu durumda hiç vakit kaybetmeden
hekiminize başvurmanız gerekir.

- Köpeğinizle bir gezinti
yapmaya karar verdiniz veya
kediniz dışarı çıktı ya da evde
oynarlarken bir yerlerini yaraladılar
ve kanaması var.

Hemen yarayı bir antiseptik ile
temizleyin ve bölgeye temiz bir
bezle baskı uygulayın. Eğer yarım
saat içinde kanama durmaz ise diş
etleri soluk renk almaya başladıysa
acil olarak veteriner hekiminize
başvurunuz.

-Minik dosttunuz oyun oynarken
bir yere çarptı ve topallamaya
başladı.

Topallaması kısa sürede
geçerse, çok büyük ihtimalle iyidir.
Eğer topallaması düzelmemişse,
bacağı normalin dışında bir şekilde
görünüyorsa, şişlik varsa veya
topalladığı yerin üstüne baskı
yapmanıza izin vermiyor, acı
çekiyorsa yine veteriner hekiminize
başvurmalısınız

-Yine yavru kedi / köpekleri olan
hasta sahiplerimizi sıkça endişeye
düşüren bir durum; canlımın dişi
kırıldı veya düştü, ne yapacağım?
Korkmanıza gerek yok minik
dostlarımız ortalama 5,5 aylıkken
sütdişlerini döküp kalıcı dişlerini
çıkartırlar, bu tamamen fizyolojik
bir durumdur.

Küçük dostumuz ishal oldu ne
kadar acil ve önemli?

İshal; yiyecek değişimi gibi çok
basit bir nedenden
kaynaklanabileceği gibi, ciddi bir
sağlık sorunundan, enfeksiyondan
da kaynaklanabilir. İshal bir
hastalık olmaktan çok hastalığın
veya mide bağırsak kanalının
düzgün çalışmadığının ifadesidir.
Sonuçta ishal vücudun sindirilen
kötü yiyecekleri ya da
yiyeceklerden kaynaklı patojenleri
dışarı atma yoludur.

Köpeğiniz veya kediniz ishal
olduğunda, mutlaka dışkılama
sıklığını ve dışkının özelliğini
gözlemleyin.

Kedi ve köpeğin dışkısının koyu
renkli olması (koyu kahve siyaha
yakın), dışkıda mukus ya da kan
olması mide veya sindirim
sisteminde bir iç kanamayı
gösteriyor olabilir. Hemen veteriner
hekiminize danışmalısınız.

Canlımızda durgunluk
enerjisinde dikkat çekici düşüş
iştah kaybı var ise acil veteriner

hekim desteğine ihtiyacı
olduğunun göstergesidir.
Köpeğinizin vücudu susuz kalmış
olabilir ya da mide ve sindirim
sisteminden kaynaklı problemler
yaşıyor olabilir.

İshale ek olarak kusmaya
başladıysa, bu köpeğinizin
zehirlendiğinin ya da ciddi bir
sağlık sorununun işareti olabilir.
Karın bölgesinde şişkinlik, karna
dokunulduğunda ağrı hissi,
solunum hızının artması
durumlarında hekiminizi
aramalısınız.

Canlımızın yaşı, sağlık durumu,
dışkının miktarı, dokusu ve
sıklığına bağlı olarak 24-48 saatten
fazla sürüyorsa veteriner hekiminizi
ziyaret etmelisiniz.

Küçük dostum kusuyor ne
zaman veteriner hekimimi ziyaret
etmeliyim?

Öncelikle gıdayı ortadan
kaldırınız canlımızın kusma sıklığını
takip edelim

• Küçük dostumuz 7 aydan
küçük ya da 7 yaşından büyük ise 

• Küçük dostumuzun diyabet,
karaciğer, böbrek gibi mevcut olan
bir sağlık sorunu varsa 

• Küçük dostumuz için o gün
yeni bir alaca başladıysanız ilacı
kesmenin uygun olup olmadığı
konusunda tavsiye isteyin 

• İshal ya da kustuğunda kan
görürseniz veya çıkan materyalin
siyah, katrana benzer bir görünümü
varsa 

• Küçük dostumuzda aşırı bir
halsizlik var ise

• Evcil hayvanınızın karnı
şişmeye başlarsa ya da evcil
hayvanınız inlemeye veya
kasılmaya başlarsa. Şişme, ciddi bir
sorunun belirtisi olabilir –
dolayısıyla, bunu fark ederseniz
derhal veteriner hekiminizi
aramalısınız. 

• 24 saat sonra, evcil
hayvanınızın midesi rahatlamış
görünüyorsa ve daha sonra neyle
besleyeceğiniz konusunda
tavsiyeye ihtiyacınız varsa,
veteriner hekiminizle konuşun. 

• Eğer yediği gıdayı olduğu gibi
çıkartıyorsa 8 saat bekleyip tekrar
kusma olursa hekiminizi arayınız

• Kediniz yuttuğu tüyleri
çıkarıyorsa hekiminizle görüşüp
dışkı ile atmasını sağlayacak uygun
yöntemleri belirleyebilirsiniz.

Minik dostumun ateşi var, ne
yapmalıyım?

Köpeklerde ve kedilerde normal
vücut ısısı 37,5-39º C tır. Eğer
köpeğinizin vücut ısısı bu derecenin
üzerindeyse ya da altındaysa acilen
veteriner hekiminize başvurun.
Ateş vücutta bir şeylerin ters
gittiğinin ifadesidir.

VETERİNER BAKIŞI

ce va tab dur rah man@hot ma il.com-pa ti vet@hot ma il.gr
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BATI Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği (BTTDD)
Burşa Şubesi’nin genel
kuruluna katılan ve orada
yaptığı açıklamalar nedeniyle
eleştirilen Yassıköy Belediye
Başkanı Önder Mümin
GÜNDEM’e konuştu. 

Bursa ziyareti ve bu ziyaret
sırasında yaptığı açıklamalar
yüzünden bazı çevreler
tarafından linç kampanyasına
uğradığını belirten Önder
Mümin, “Bursa ziyaretim
akabinde gerek ulusal gerek
yerel basın organları
tarafından şahsıma yönelik
organize bir linç kampanyası
başlatılmıştır.  Bu linç
kampanyasının fikir babalarını
bildiğimi, nasıl organize
edildiğine vakıf olduğumu
belirtiyor, vakti ve zamanı
geldiğinde misli ile cevap
vereceğimizi ifade ediyorum.”
dedi.

Linç kampanyasının siyasi
bir ayağı olduğunu ve Yassıköy
Belediyesinin yeni
misyonunun ve icraatlarının
bu siyasi ayağı rahatsız ettiğini
söyleyen Önder Mümin, “Hız
kesmeden, korkmadan, toplum
yararına çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Bu tür linç
kampanyalarına yeltenenleri
ve öncü olanları her zaman
olduğu gibi yine utandıracağız.
Ne yaparlarsa yapsınlar halkın
gücü ve iradesinin bu
mekanizmaları günü ve zamanı
geldiğinde bertaraf edeceği
bilinmelidir.” ifadelerini
kullandı.

“LAGOS’U FAZLA DİKKATE 
ALMAMAK LAZIM”
Geçtiğimiz günlerde Avrupa
Parlamentosu milletvekili ve
EL.A.SYN. Partisi Başkanı
İoannis Lagos’un hem kendisi
hem de Kozlukebir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet
hakkında suç duyurusunda
bulunmasını da yorumlayan
Önder Mümin şu ifadeleri
kullandı: “Avrupa

Parlamentosu milletvekili
Lagos bildiğiniz üzere
kamuoyunu son günlerde
devamlı meşgul etmektedir.
Türk bayrağını saygısızca
yırtması Lagos’un ırkçı ve aşırı
sağcı kimliğini tescil etmiştir. 

Kendi partisini kurmadan
önce, Altın Şafak milletvekili
olup, terör örgütü üyeliği
suçlaması ile tutuklu
bulunmuş bir kişidir.

Şahsım ve mevkidaşım
Rıdvan Ahmet hakkında
‘vatana ihanet’  ve ‘halkı kin ve
düşmanlığa teşvik etme’
iddaları ile şuç duyurusunda
bulundu. Irkçı kimliği, aşırı
tavırları sebebi göz önüne
alındığında fazla dikkate
alınmaması gerektiğini
düşünüyor, Yunan adaletine
güven duyduğumu
belirtiyorum.”

“DİNİ VE MİLLİ KİMLİĞİMİZ
DEFALARCA NET BİR
ŞEKİLDE İFADE
EDİLMİŞTİR”
Geçtiğimiz günlerde ulusal bir
kanaldaki programda kendisini
“Yunan vatandaşı Müslüman”
olarak tanımlaması ve bunun

üzerine Türkiye’de yaptığı
açıklamalar ile burada yaptığın
açıklamaların farklı olduğu
yönündeki yorumlara da
değinen Önder Mümin,
“Türkiye’de yaptığım
açıklamalar ile burada
yaptığım açıklamaların farklı
olduğu yönündeki yorumu
toplum tarafından ne oldukları
bilinen bazı yerel basın
organları yapmıştır. Bu konuda
şahsımın duruşu yıllardır
azınlığımıza endekslidir,
azınlık eksenindedir. Siyasi
hayatım boyunca bundan taviz
vermedim, vermedik,
vermeyeceğiz. 

Dini ve milli kimliğimiz
defalarca kurum ve
kuruluşlarımız ile halkın
kendisi tarafından açık ve net
bir şekilde ifade edilmiştir.
Şahsımın bu yörüngeden
şaşması söz konusu değildir. 

Dini ve milli kimliği ifade
etme özgürlüğü başka yerlere
çekilmemelidir. Ayrıca
azınlığımızın ülkesine ve
ülkesinin toprak bütünlüğüne
saygılı olduğu da göz ardı
edilmemelidir.” ifadelerini
kullandı.

DEB Partisi yeni adresine taşındı
DOSTLUK Eşitlik Barış

Partisi (DEB) genel merkezi
şehir merkezindeki yeni bir
adrese taşıdı.

Daha önce Gümülcine –
Kozluköy yolunun 3’üncü
kilometresinde bulunan DEB
Partisi genel merkezi,
Gümülcine şehir merkezinde
Eski Camii yakınlarındaki
Kilkis Sokağı 8 numaraya
taşındı.
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WİNDOWS'un en çok bilinen
sürümlerinden Windows 10
Home ile Windows 10 Pro
arasında hangi farklar var?

Microsoft'un en son işletim
sistemi Windows 10'un birçok
sürümü bulunuyor. Ancak ev
kullanıcılarının genellikle
sadece şu iki sürüm arasında
seçim yapması gerekiyor:
Windows 10 Home ve Windows
10 Pro.

Ayrıntılardan bahsetmeden
önce Windows 10 Home ve Pro
arasındaki farkları özetleyelim:

- Windows 10 Home,
Windows 10'u öne çıkan ve
ortalama kullanıcının seveceği
tüm özellikleri sunar. Windows
Hello ile oturum açma,
Windows Defender antivirüs,
Cortana, kalem ve dokunmatik
desteği, Windows Store buna
dahil.

- Windows 10 Pro, Home'daki
her şeyi içerir. Yani profesyonel
sürümde kaybettiğiniz bir şey
olmaz.

- Windows 10 Pro'da sanal
makineler için Hyper-V,
Bitlocker gibi gelişmiş bazı
özellikler bulunmaktadır.

Windows 10 Sürümünü Nasıl
Kontrol Edebilirsiniz?

Ayarlar uygulamasını açın ve
Sistem > Hakkında yolunu
izleyin. Sürümü sayfanın

altında, Windows Özellikleri
başlığının altında "Edisyon"un
karşısında göreceksiniz.

Windows 10 Home ve Pro
Arasındaki Farklar

1. Windows Uzak Masaüstü
Bir süredir Windows'a dahil

edilen Uzak Masaüstü aracı,
sisteminizi uzaktan, karşısında
oturur gibi kontrol etmenize
izin veriyor. Windows 10 Pro'da
işlevin kurulumunu Ayarlar >
Sistem > Uzak masaüstü yolunu
izleyerek yapabilirsiniz.

Windows 10 Home'da bu
işleve alternatif birçok üçüncü
parti yazılım bulabilirsiniz.
Zaten Uzak Masaüstü aracının
daha çok yerel ağlarda
kullanıldığını vurgulayalım. Bu
aracı internet üzerinde VPN'siz
kullanmanın güvenli olmadığı
söyleniyor.

2. BitLocker Şifreleme
Bilgisayarınızın sabit diskini

söken ve evine götüren biri, onu
bir PC'ye bağlayarak
içerisindeki her şeyi rahatça
görebilir. Bu noktada şifreleme
devreye giriyor. Microsoft'un
kendi geliştirdiği BitLocker,
bütün bir sürücüyü
şifrelemenizi sağlıyor.

Windows 10 Pro'da işlevi
Denetim Masası'nda BitLocker
Sürücü Şifreleme altında
bulacaksınız. Windows 10
Home kullanıcıları ise disk
şifreleme için başka seçeneklere

sahipler. Bunlardan biri olan
VeraCrypt, disk şifreleme için
harika bir ücretsiz yazılım.

3. Hyper-V Sanallaştırma
Hyper-V, bilgisayarınızda

sanal bir PC ortamında işletim
sistemi çalıştırmanızı sağlayan
bir sanal makine yazılımı.
Hyper-V kadar güçlü olmasa
da, Windows 10 Home
kullanıcıları ücretsiz
VirtualBox'u kullanabilirler.

4. Güncellemeleri Daha Çok
Erteleyebilme

Windows 10 Home
kullanıcıları, ilk başlarda
Windows güncellemelerini
erteleme yeteneğine sahip
değildi. Ancak şimdi Ayarlar >
Güvenlik ve Güncelleştirme >
Windows Update > Gelişmiş

Seçenekler yolunu izleyerek
güncellemeleri yüklemeyi
gelecekteki bir tarihe
erteleyebiliyorsunuz. Bu
durumda belirlediğiniz tarihe
kadar hiçbir Windows
güncellemesi yüklenmiyor.

Windows 10 Pro'da ise işlev
ve güvenlik güncellemelerini
birlikte erteleyebiliyorsunuz.
Güncellemeleri sıkı biçimde
kontrol etmek istiyorsanız,
Windows 10 Pro'yu tercih
etmeniz yerinde olabilir.

5. Kurumsal Odaklı İşlevler
Bazı işlevler açıkça şirketlere

yönelik olsa da, ev
kullanıcılarının da hoşuna
gidebilir. Bunlardan biri olan
Internet Explorer kurumsal
modu, IE11 içerisinde bir IE8

çalıştırmanızı sağlıyor. Bu
sayede modern web
tarayıcılarında çalışmayan
siteleri açabiliyorsunuz (yani
genellikle dahili şirket
sitelerini).

Yine Pro'ya has olan
Assigned Access, belirli bir
kullanıcı hesabını sadece belirli
bir uygulama kullanacak
şekilde kısıtlamanızı sağlıyor.
Bu işlev, satış cihazları gibi
kısıtlı ortamlara yönelik ancak
PC'nizi çocuklarınızdan
korumanıza da yardım edebilir.

Windows 10 Pro, PC'nizi bir
domain'e eklemenize izin
veriyor ve Active Directory
desteğiyle geliyor. Bunlar
şirketler için çok önemli olsa
da, normal kullanıcıları pek
ilgilendirmiyor.

Windows 10 Pro ve Home’un ne farkı var? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
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14

SOL DAN SA ĞA
1) Sarhoş, mest – (eskiden) Ülke, diyar 2) Ün, şöhret –
Bir opera parçası – Lityum’un simgesi 3)
Neptünyum’un simgesi – (sosyoloji) Maderşahi 4) Ata
binen kadın – Üstü açık su yolu 5) (halk dili) İşte,
burada – Keçinin erkeği 6) Büyük Sahra’da kumullarla
örtülü bölge – Bir burç adı 7) Tarikat kardeşi – Vazife –
Bir nota 8) Yanlışlıkla – Kimse, kişi 9) Magnezyum’un
simgesi – Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin 10)
Hararet – (kısaca) Anadolu Ajansı – Köyün zengini, ağa
11) Çocuğu olan kadın – Birdenbire, aniden 12)
Aklanma – Kalsiyum’un simgesi 13) Sevimli, sempatik
anne – İtidal 14) Kuşun tünediği dal – İri taneli bezelye.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Bir işin yapıldığı an – İranlı – Serbest bırakma 2)
Önceden belirlenmiş bir amaç veya davranıştan
ayrılma – (ten için) Çabuk iltihaplanan, yarası hemen
kapanmayan – Çıplak 3) Radon’un simgesi – Uyum –
Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım
aracı 4) Paylama – Bir şeyi bir yere asma – Güzel kadın,
kraliçe 5) Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne –
Hücre – Fide dikilen yer 6) (ekonomi) Getirim – (Mecaz)
Güç verici, yardımcı, destek 7) Sahip – Doğum yaptıran
kadın – Devletin yasama organları tarafından konulan
ve uyulması gereken kurallar bütünü 8) Yaban havucu
– Güzel koku 9) Çocuk yuvası – (felsefe) İlinek – Bir
nota 10) Düğme deliği – (tıp) Pamukçuk – Boğazdaki
kaşıntı 11) Selin sürükleyip getirdiği toprak – Yapma,
etme – Orta Amerika’da yetişen bir bitkinin
yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka. 

B U L  M A  C A
GE ÇEN HAF TA K‹ 
BUL MA CA NIN 
ÇÖ ZÜ MÜ
Sol dan Sa €a: 1) Tatbik,
Irıp 2) Alma, Ekseri 3)
Rb, Lateks 4) Zaman,
Daim 5) Terane, Mai 6)
Ora, Hara, Zr 7) Lata,
Bibi 8) Np, Pata, San 9)
Attar, Mart 10) Er,
Kanaat 11) Krema, Af
12) Ta, Yaran, As 13)
Erk, Nişasta 14) Korna,
Israr.

Yu ka r› dan Afla €› ya:
1)Tarz, Oynak, Tek 2)
Albatr, Pt, Karo 3) Tm,
Meal, Ter, Kr 4) Balar,
Aparey 5) Anahtar,
Mana 6) Ket, Naat, Kari
7) Keder, Ama, Aşı 8)
Iska, AB, Ananas 9)
Resim, İsraf, Sr 10) Ir,
Mazbata, Ata 11) Pis,
İrin, Tasar. 
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İLK DURAK ŞAPÇI
25 Şubat Salı günü Rodop iline gelen
Miçotakis, ilk olarak Şapçı’da bulunan
Pharmathen fabrikasını gezdi. Miçotakis
ve beraberindekiler daha sonra
Gümülcine’ye geçti. Rodop İli Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’nı ziyaret eden
Miçotakis’i burada Rodop Yeni
Demokrasi Milletvekili  Evripidis
Stilyanidis, Doğu Makedonya - Trakya
Eyalet Başkanı Hristos Metios ve oda
başkanları karşıladı.

Başbakan Miçotakis, Esnaf ve
Sanatkarlar Odası ziyaretinde bölgedeki
ticaret odaları, meslek kuruluşları,

sendika ve tarım kuruluşları
yöneticilerinin sorun ve taleplerini
dinledi. Yapılan toplantıda Rodop ili ve
bölgenin kalkınması için destek
verilmesi istendi. 

Toplantı sırasında söz alan Rodop İli
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nikos
Angelidis’in, nüfus cüzdanıyla
Türkiye’yi ziyaret etme imkanının
yeniden değerlendirilmesini talep etmesi
dikkat çekti. 

Öte yandan Trakya Otelciler Birliği
Başkanı Apostolos Palakidis’in, “Komşu
ülkelere ve özellikle de Türkiye’ye
giderken bizim gümrük kapılarımızdan
utanıyoruz. 25 milyonu Türkiye
pazarında olmak üzere komşu
ülkelerden oluşan 50 milyonluk bir
pazarın ortasında bulunuyoruz.” sözleri
dikkat çekti.

Tarım sektörünün bölge ekonomisinin
temel dayanağı olduğunu dile getiren
Rodop İli Tarım Derneği Başkanı
Kiriakos Krokos ise tarım sektöründeki
sorunları hatırlatarak, hükümetten
talepler konusunda destek istedi. 

Son olarak konuşan Gümülcine –
Maronya Metropolisi Panteleimon
bölgede Hristiyan ve Müslümanlar’dan
oluşan Yunan vatandaşlarının uyum ve
barış içinde yaşadığını kaydederek,
Miçotakis’i Gümülcine’nin Yunanistan’a
ilhak oluşunun 100. yıl kutlamalarına
katılması için bölgeye davet etti. 

Sorun ve talepleri dinleyen Başbakan
Miçotakis, “Gerçekçi talepler dinledim.
Seçimlerden önce yaptığım gibi tüm
kurumları dinlemeye devam ediyorum.
Ülke ekonomisi her geçen gün düzeliyor.
Yedi ayda önemli işler yaptık. Avrupa
Birliği’nde tarım sektörü için önemli
kararlar aldık. Buraya ayrılan kaynak
arttırıldı.  Kipi gümrük kapısı için ESPA
programından kaynak bulup gümrük
kapısını yenileyebiliriz. Trakya, ülkenin
tüm avantajlarına sahip. Turizm sektörü
çok önemli. Tüm sektörlerin gelişmesine
uygun. Kalkınma potansiyelini çok iyi
değerlendirebiliriz. Gümülcine -
Bulgaristan gümrük kapısı konusunu
Bulgar mevkidaşıma aktaracağım. Yeni

sınır bekçileri alacağız. Frontex
personelini bu bölgede eğitmek
istiyoruz. Gümülcine hastanesi projesi
hayata geçecek ve bölge yeni hastaneye
kavuşacak. Hastane projesi önceki
hükümet zamanında başlatıldı, biz
tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı. 

“HRİSTİYANLAR VE MÜSLÜMANLAR
ARASINDAKİ UYUM ÖRNEK
NİTELİĞİNDEDİR”
Trakya’da yaşayan Hristiyanlar ve
Müslümanlar arasındaki uyumlu
yaşamın bir örnek niteliğinde olduğunu
belirten Başbakan Miçotakis, azınlık
sorunlarıyla kişisel olarak ilgilendiğini
söyledi. 

“Tabii ki bazı sorunlar var. Ancak
nefret söylemlerinin arttığı bir dönemde
buradaki uyum ve barış çok önemli bir
kazanımdır. Bunu gözbebeğimiz gibi
korumamız lazım.” ifadelerini kullanan
Miçotakis, azınlığın haklarının ve

statüsünün Lozan Antlaşması ve
Yunanistan yasalarında açıkça
belirtildiğini de sözlerine ekledi.

Dış politikayla ilgili olarak
konuşmayacağını dile getiren Miçotakis,
“Anlaşmazlıklarımıza rağmen bugün dış
meseleler hakkında konuşmayacağım.
Son dönemde gerilimlerin artmasına
rağmen bu konuların bölge dışında
kalmasını istiyorum. Trakya’yı
ilgilendiren konuların, kutuplaşmanın
dışında kalmasını istiyorum. Azınlığın
tarihi ve hukuki statüsü üzerine
çarpıtılarak yorumlar yapılmamalıdır.
Müslüman azınlığın statüsü ve hakları,
Yunan devletinin yasalarında ve Lozan
Anlaşması’nda açıkça belirtilmektedir.”
dedi. 

Rodop ziyaretinde Başbakan Kiriakos
Miçotakis’e Makedonya  - Trakya’dan
sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı
Theodoros Karaoğlu da eşlik etti.

Başbakanın sorunları dinlediği
toplantıda azınlık yok sayıldı!

GÜN DEM haber

Başbakan Kiriakos
Miçotakis iki günlük
Batı Trakya ziyareti
kapsamında Rodop

ilini ziyaret etti.
Gümülcine’de Rodop

İli Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’nda

bölgenin meslek
odaları ve sivil

kuruluşlarının başkan
ve yöneticileriyle

görüşen Başbakan
Miçotakis, kurum

başkanlarından
sorunları dinledi.

Toplantıda azınlık
kurum temsilcilerinin

olmaması ve Batı
Trakya Türk

Azınlığı’nı
ilgilendiren sorun ve

beklentilerin
gündeme gelmemesi
dikkat çekti. Azınlık

sorunlarının
konuşulmadığı

toplantıda Başbakan
Miçotakis, bölgede

yaşayan Müslüman
ve Hristiyanların

barış ve uyum içinde
yaşadığını ve bunun
örnek teşkil ettiğini
söylemekle yetindi.
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Azınlık temsilcileri Miçotakis’in 
ziyaretini değerlendirdi

DOĞU Makedonya – Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Ahmet İbram,
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve Trakya
Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Esat, Başbakan Miçotakis’in
Gümülcine ziyaretini GÜNDEM’e
değerlendirdi. 

AHMET İBRAM
“AZINLIK SORUNLARININ
TOPLANTIDA DUYULMASI 
TABİİ Kİ İYİ OLURDU”
GÜNDEM’in sorunlarını yanıtlayan
Doğu Makedonya – Trakya Eyalet
Başkan Yardımcısı Ahmet İbram,
Başbakan Kiriakos Miçotakis’in bölgeye
yakın bir ilgi duyduğunu ve sorunlarla
samimi bir şekilde ilgilendiğini söyledi.
İbram, “Azınlık sorunlarının toplantıda
duyulması ve gündeme gelmesi tabii ki
çok daha iyi olurdu. Ümit ediyorum ki
önümüzdeki dönemde Başbakanla
yapacağımız özel toplantıda bu sorunları
ayrıntısıyla ele alma imkanı buluruz.”
dedi.

Ahmet İbram şu ifadelere yer verdi:
“Gümülcine’de başbakanın katılımıyla
yapılan toplantıyı bildiğim kadarıyla
Esnaf ve Sanatkarlar Odası organize etti.
Beni de onlar davet etti. Yaklaşık iki saat
süren bir toplantı oldu. Öğrendiğim
kadarıyla toplantıda 18 kurum ve
kuruluş vardı. Bu kurumların
başkanlarının neredeyse tamamı çıkıp
konuştu ve sorunlarını aktardılar.
Başbakana taleplerini dile getirdiler.
Başbakan da kısa kısa notlar aldı. En
sonunda da önemli konulara ve
taleplere başbakan cevap verdi.
Azınlığımızın sorunlarının da toplantıda
duyulması elbette ki gerekiyordu.
Azınlık sorunlarının toplantıda
duyulması ve gündeme gelmesi tabii ki
çok daha iyi olurdu. Oraya davet edilen
kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak ben
bir cevap veremem. Çünkü toplantıyı biz
organize etmedik. Toplantıdan sonra
sayın başbakanla bir konuşmam oldu.
Azınlık konularıyla ilgili olarak seçim
öncesinde söylediklerini hatırlattım ve
azınlık sorunlarıyla ilgili ne
düşündüğünü sordum. Kendisi bana,
azınlıkla ilgili olarak özel bir ajandasının
olduğunu, bizleri en kısa zamanda
Atina’ya davet edeceğini ve azınlığı
ilgilendiren sorunları detaylarıyla ele
alacağını söyledi. Ümit ediyorum ki
önümüzdeki dönemde Başbakanla
yapacağımız özel toplantıda bu sorunları
ayrıntısıyla ele alma imkanı buluruz.” 

ÇİĞDEM ASAFOĞLU
“AZINLIK YOK SAYILMIŞTIR”
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel
Başkanı Çiğdem Asafoğlu, başbakan ile
bölgedeki sivil toplum kuruluşları
yöneticileriyle yapılan toplantıda Batı
Trakya Türk Azınlığı’nın yok
sayılmasının kabul edilemez olduğunu
vurguladı. Gazetemize konuşan
Asafoğlu, “Gümülcine’nin merkezinde
bir toplantı yapılıyor. Toplantıya

bölgedeki kurum ve kuruluşlar davet
ediliyor. Başbakan bu kurum
başkanlarından bölgenin sorunlarını
dinliyor. Ancak bunların arasında bir
azınlık kuruluşu yok. Bir kişi bile azınlık
sorunlarını anlatmıyor. Azınlığın
sorunları duyulmuyor. Bu olay kesinlikle
kabul edilemez. Bu olay azınlığın yok
sayılmasıdır. Bu bölgede sorunları olan,
bu sorunlara çözüm önerileri bekleyen,
talepleri ve beklentileri olan bir azınlık
toplumu var. Başbakanın katılımıyla
yapılan ve bölgemizin sorunlarının ele
alındığı toplantı yarım kalmıştır.” diye
konuştu. 

HÜSEYİN ESAT
“RODOP İLİNDEKİ EN BÜYÜK
TOPLULUĞUN SORUNLARI
DUYULMADI”
Rodop ilindeki en büyük kooperatif olan
Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Esat, Başbakanın
ziyareti sırasında yapılan toplantıya
kendilerinin davet edilmediğini söyledi. 

Bu buluşmanın hangi kuruluş
tarafından yapıldığını bilmediklerini
ifade eden kooperatif başkanı Esat şöyle
konuştu: “Toplantıyı kim yaptı, kim
düzenledi bilmiyoruz. Bizi bu toplantıya
davet eden olmadı. Doğrusunu isterseniz
biz bir beklenti içindeydik. Bizi de böyle
bir toplantıya davet ederler diye
düşündük. Hatta bundan emindik. Eğer
meslek kuruluşları, odalar falan davet
edilecekse, binlerce üyesi olan
kooperatifimizin davet edilmemesi gibi
bir şey söz konusu olamaz. Başbakan
bizim bölgemize her gün gelmiyor. 40
yılda bir  ülkenin başbakanı şehrimize
geliyor ve bu ilin en büyük ve en çok
üyeye sahip meslek kuruluşu bu
toplantıya çağrılmıyor. Trakya Tütün
Üreticileri Kooperatifi’nin çok büyük
çoğunluğu azınlık insanından
oluşmaktadır. Fakat bizim kuruluşumuz
ve tütün üreticisi sadece azınlığın değil,
Rodop ilinin bel kemiğini
oluşturmaktadır. Ve bu toplantıda
binlerce tütün üreticisinin sorunlarını
anlatacak kuruluş davet edilmiyor.
Bunun en azından ayıp olduğuna
inanıyoruz. Çok yanlış bir hareket oldu.

Rodop ilindeki en büyük insan
topluluğunun sorunları duyulmadı.
Toplantıda ayrıca hiçbir azınlık
probleminin dile getirilmemesi de çok

yanlış. Hiçbir azınlık temsilcisine söz
verilmemesi de doğru değil. Biz azınlık
olarak veya tütüncü olarak bu
memleketin insanı değil miyiz?”  

Miçotakis – Borisov 
Dedeağaç’ta buluştu
YUNANİSTAN ve Bulgaristan

arasında dördüncüsü yapılan yüksek
işbirliği konseyi 26 Şubat Çarşamba
günü Dedeağaç’ta gerçekleştirildi. Bu
çerçevede iki ülke başbakanları
Kiriakos Miçotakis ve Boyko Borisov da
Dedeağaç’ta bir araya geldi.   

İşbirliği konseyi toplantısı
sonrasında Yunanistan ile Bulgaristan
arasında demiryolu bağlantısı
anlaşması ve iki ülke arasındaki
yatırımları teşvik eden ve bilgi
alışverişini öngören anlaşma
imzalandı. Ayrıca iki ülke arasındaki
diplomatik ilişkilerin 140. yıl dönümü
nedeniyle ortak açıklama ve turizm
alanındaki işbirliğini öngören ortak
açıklama yayınlanması kararlaştırıldı. 

Başbakan Kiriakos Miçotakis,
Bulgar mevkidaşı ile görüşmeden
sonra yaptığı açıklamada, iki ülke
arasındaki mükemmel düzeyde olan
ilişkileri bir kez daha tespit ettiklerini
söyledi. “Yunanistan ve Bulgaristan
olarak birlikte barış ve kalkınma
yolunda yürümeye karar verdik” diyen

Miçotakis, Yunanistan olarak komşu
ülke Bulgaristan’da altıncı yatırımcı
ülke olduklarını hatırlatarak, işbirliğini
geliştirmeye devam etmekte kararlı
olduklarını vurguladı. 

İki ülke başbakanı, turizm alanında
işbirliği imkanlarının çok uygun
olduğunu tespit ettiklerini, geçen yıl
3,5 milyon Bulgaristan vatandaşının
Yunanistan’ı ziyaret ettiğini, 1,5 milyon
Yunanistan vatandaşının da
Bulgaristan’a gittiğini kaydetti. 

Bu arada Miçotakis, Bulgar
mevkidaşına Nimfea – Makaza gümrük
kapısının iyileştirme talebini de ilettiği
bildirildi. İki başbakanın, ülkeler
arasındaki kaçakçılıkla ilgili konuları
ve bununla mücadele şekillerini de ele
aldıkları ifade edildi. 

Miçotakis’in, Bulgaristan Başbakanı
Borisov ile yaptığı görüşmede, Doğu
Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de
değinerek, Türkiye ile Libya arasında
yapılan anlaşmanın geçersiz olduğunu
ve uluslararası hukuka aykırı
olduğunu ifade ettiği belirtildi. 

ÇİĞDEM ASAFOĞLUAHMET İBRAM HÜSEYİN ESAT
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BAKEŞ ve ABTTF’den “Uluslararası
Ana Dili Günü” açıklaması

“Çift dilli anaokulu ve 
azınlık eğitimi hakkımız”  

BAKEŞ’İN
AÇIKLAMASI
“Her insan
kendi anadilini
öğrenmeyi ve kendi
anadilinde kültürünü
yaşatmayı hak

etmektedir.” ifadelerinin kullanıldığı
BAKEŞ’in açıklaması şöyle: “Uluslararası
Ana Dili Günü her yıl 21
Şubat’ta
kutlanmaktadır. Bu
günü kutlamanın temel
amaçlarından bir tanesi,
tüm dünyada dil ve
kültürel çeşitlilik
bilincini geliştirmektir.
Dil, kültürün en önemli
öğelerinden biridir ve
kültürün koruması ve
geliştirilmesi için en
güçlü mekanizmadır.

Uluslararası Ana Dili
Günü’nde UNESCO ve
diğer BM ajansları, tüm
dünyada kültürel ve
dilsel çeşitliliği teşvik
etmek için etkinliklere
katılmaktadır.

Her insan
kendi anadilini
öğrenmeyi ve kendi
anadilinde kültürünü
yaşatmayı hak
etmektedir.

Batı Trakya Türk
Azınlığı da uluslararası
ve ikili antlaşmalar
gereği kendi anadili olan
Türk dilinde eğitim
almayı, Türk dili üzerine
eseler vermeyi, bunları
geliştirmeyi ve gelecek
nesillerine aktarmayı
haketmektedir. Bu
hakkını da ebediyen kullanmaya
kararlıdır.

Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi, Batı Trakya Türkleri’nin ana dili
hakkına, ana dilinin kullanımına ve
geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla,
“Ana Dilimiz Vaklık Sebebimiz”
anlayışıyla çeşitli eserler
yayınlamaktadır. Bu kültürel
çalışmalarına aralıksız devam
etmektedir.

Ana dilimiz, güzel Türkçemiz ebediyen
Yaşasın.

Dünya Ana Dili Günü Kutlu Olsun!”

ABTTF’NİN
AÇIKLAMASI
ABTTF tarafından
yayımlanan
açıklamada da,
“Ülkemiz
Yunanistan’ı Batı

Trakya Türk toplumuna mensup
çocukların ana dilinde öğrenim hakkına
saygı göstermeye ve Türkçe ve Yunanca
okul öncesi eğitim için iki dilli azınlık
anaokullarının açılmasına izin vermeye
çağırıyoruz.” ifadeleri dikkat çekti.

ABTTF tarafından yapılan açıklama
söyle: “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü (UNESCO) 1999 yılında

21 Şubat’ı Uluslararası Ana Dili Günü ilan
etti. Uluslararası Ana Dili Günü, her yıl 21
Şubat’ta dilsel ve kültürel çeşitlilik ile
çok dilliliğin teşvik edilmesi amacıyla
tüm dünyada çeşitli etkinliklerle
kutlanıyor. Uluslararası Ana Dili
Günü’nün bu yılki teması ‘sınır
tanımayan diller’ olarak belirlendi.

Dilsel ve kültürel çeşitliliğin tanınması
ve buna saygı
gösterilmesinin
toplumların birliğinin ve
uyumunun
güçlendirilmesine katkı
sağladığının altını çizen
UNESCO, bunların hem
toplumların kendi
içerisinde hem de farklı
toplumlar arasında kalıcı
barışın tesis edilmesinin
dayanakları olduğunu
kaydetti. UNESCO, her
geçen gün daha fazla dilin
yok olması nedeniyle
dünyadaki dilsel çeşitliliğin
artan şekilde tehlike
altında olduğunu
belirterek, dünya
nüfusunun yüzde 40’ının
konuştukları ya da
anladıkları bir dilde eğitim
imkanına sahip olmadığını
not ediyor.

21 Şubat Uluslararası
Ana Dili Günü
münasebetiyle bir mesaj
yayımlayan UNESCO Genel
Direktörü Audrey Azoulay,
ana dillerinin, onları
konuşanları bir araya
getirmek ve ortak bir
bağlamda gelişmelerine
izin vermek suretiyle sosyal
katılım, yenilikçilik ve
hayal gücü ürettiklerini,

yanı sıra kültürel çeşitliliğe hayat
verdiklerini ve barışın araçları olarak
hizmet ettiklerini ifade etti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, ‘Batı
Trakya Türklerinin ve herkesin 21 Şubat
Uluslararası Ana Dili Günü’nü
kutluyoruz. UNESCO’nun ana dili
öğreniminin toplumlar içerisinde
uyumun güçlendirilmesine katkı
sağladığını vurgulamasına rağmen
Yunanistan, Batı Trakya Türk
toplumunun Türkçe ve Yunanca eğitim
verecek iki dilli azınlık anaokulları
talebini görmezden gelmeye devam
ediyor. Çocuklarımız yalnızca Yunanca
dilinde eğitim verilen devlet
anaokullarına gitmek zorunda
bırakılarak ana dilimiz Türkçe’yi
öğrenmekten ve ana dilinde öğrenim
hakkından mahrum bırakılıyor. Öte
yandan özerk statüdeki Türkçe ve
Yunanca eğitim verilen azınlık
ilkokullarımız birer birer kapatılıyor.
Ülkemiz Yunanistan’ı Batı Trakya Türk
toplumuna mensup çocukların ana
dilinde öğrenim hakkına saygı
göstermeye ve Türkçe ve Yunanca okul
öncesi eğitim için iki dilli azınlık
anaokullarının açılmasına izin vermeye
çağırıyoruz.’ açıklamasında bulundu.”

BATI Trakya Türk Öğretmenler
Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet,
21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü
nedeniyle GÜNDEM’e yaptığı
açıklamada, Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın iki dilli azınlık anaokulu
talebini dile getirdi. 

Aydın Ahmet, “Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO), 21 Şubat’ı, 1999’da
Uluslararası Ana Dili Günü ilan etti.
Uluslararası uzlaşıyı, kültürel çeşitliliği
ve çok dilliliği desteklemek için her 21
Şubat’ta ana diline dikkat çekmek için
dünyada çeşitli etkinlikler yapılıyor.
Ana dili en başta anne çocuk
arasındaki iletişimin sağlanması,
duygu ve düşüncelerin ifade
edilebilmesi, toplum içi iletişimin
kurulabilmesi açısından önemlidir. 

Bir insanın ana dilinden kopması
veya koparılması onun yalnızca ailesi,
milleti ile bağlarının kopması değil,
aynı dünya ile bağlarının kopması
demektir. Dillerini kaybeden milletlerin
millet olarak ayakta kalabilmeleri
imkansızdır. Ana dilinden kopan birey,
pek çok milli değerlerinden de kopmuş
olur. Yazı dili, o dilde eğitim yapılmak
suretiyle öğrenilir ve geliştirilir. Ana
dili eğitiminden mahrum olan
halkların dillerini geliştirmeleri,
kültürlerini öğrenip gelecek nesillere
aktarmaları son derece zor, hatta
imkansızdır. Dilini kaybeden dinini,
milliyetini, şahsiyetini kaybeder. Her
halkın, dolayısıyla her bireyin ana
dilini kullanmaya ve ana diliyle eğitim
görmeye hakkı vardır. Bu evrensel bir
insanlık hakkıdır.” diye konuştu.

Türkçe ve Yunanca eğitim verecek
iki dilli anaokullarının azınlığın hakkı
olduğunu vurgulayan Aydın Ahmet,
“Bu sebeple Batı Trakya Türk Azınlığı
olarak çift dilli, Türkçe ve Yunanca
eğitim verecek anaokullarını talep
ediyor ve her fırsatta bu talebimizi
yineliyoruz. İki yıl sonra çift dilde
eğitim alacak çocuklarımızı,
anaokulunda tek dilde eğitim almaya

zorlamak, çağ dışı ve dayatmacı bir
anlayıştır. Ana dilin gelişiminde önemli
rol oynayacak bu okulların,
ilkokullarda olduğu gibi bir müfredata
dayalı, geliştirmeye ve
zenginleştirmeye dönük yapılması
arzumuzdur. Bunun içindir ki azınlık
ilkokullarının çocuk azlığı bahanesi ile
kapatılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz.
Ana dilimizi yazılı dilde geliştirecek bu
okullarımızın varlığı hayati önem
taşımaktadır. Azınlık çocuklarımızın
taşımalı sistemle değil de bulundukları
ortamda kolayca bu imkana
kavuşmaları dileğimizdir. Azınlık
ilkokullarından çocuklarımızın devlet
okullarına geçişini yukarıda
sıraladığımız sebeplerden dolayı doğru
bulmuyoruz. Azınlık ilkokullarında
çocuklarımızın ana dilinde yazılmış,
yaşlarına uygun kitaplara kolayca
ulaşmalarına olanak sağlayacak
kütüphanelerin veya kitaplıkların
oluşturulmasını istiyoruz. Özellikle
engelli çocuklarımız için yine çift dilde
eğitim almalarını sağlayacak okul
talebimizi tüm yetkililere bu vesile ile
bir kez daha duyuruyoruz. Bu okul
zarurettir. Ana dilinde söylenenleri
güçlükle anlayan bu özel
çocuklarımızı, hayatlarında ilk defa
duydukları bir dilde komut veren bir
eğitimcinin eline bırakmak, çağdaş
eğitimin çok uzağında bir anlayıştır.”
dedi.  

Türkiye’deki üniversitelerden mezun
olan öğretmenlere ilkokullarda görev
verilmesini isteyen BTTÖB Başkanı,
“Çocuklarımıza ana dilinde eğitim
veren Türkçe öğretmenlerinin meslek
içi eğitimlerini Türkiye’de almalarına
olanak sağlanmalı ve yetkililerden iyi
niyetle bunu desteklenmesini
bekliyoruz. Ayrıca Türkiye
üniversitelerinin eğitim fakültelerinden
mezun olmuş azınlık öğretmenlerine
ilkokullarımızda da görev verilmesini
arzu ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Batı Trakya
Azınlığı Kültür

ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) ile
Avrupa Batı
Trakya Türk
Federasyonu

(ABTTF),
Birleşmiş
Milletler

tarafından her
yıl 21 Şubat’ta

kutlanan
“Uluslararası

Ana Dili Günü”
nedeniyle

yayımladıkları
açıklamalarla

ana dilini
öğrenme ve
kullanma

hakkına dikkat
çektiler.
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İskeçe Türk Birliği’nden 
Mustafçova Gençlik
Derneği’ne ziyaret

İSKEÇE Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan
Ahmetoğlu ve Asbaşkan İsmet Tüccar,
Mustafçova Gençlik Derneği’ni ziyaret etti. 

İTB yöneticileri, Mustafçova Derneği yönetim
kurulu üyesi ve aynı zamanda İTB yöneticisi
Muhammet Kabza ve diğer yetkililer tarafından
karşılandılar. 

Ziyaret sırasında İTB ile Mustafçova Gençlik

Derneği’nin yapabileceği ortak çalışmalar
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Mustafçovalı
soydaşlara ve gençlere gösterdikleri
misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. 

Mustafçova Gençlik Derneği ziyaretinde İTB
yöneticilerine müzik öğretmeni Merve Kara da
eşlik etti.

SAĞLIK Bakanı Vasilis Kikilias,
Yunanistan’da resmi olarak koronavirüs
tespit edilen hasta sayasının üç kişi
olduğunu açıkladı. Bakan, ülke

genelinde tüm                       

karnaval etkinliklerinin
iptal edildiğini de
söyledi.

İlk koronavirüs haberi
Selanik’ten geldi. Kısa bir
süre önce Milano’ya
yolculuk yapan 38
yaşındaki bir kadında koronavirüs tespit
edildi. AHEPA hastanesinde negative
basınçlı izolasyon odasında tutulan
kadının çocuğunda da virüs tespit edildi.
Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına göre,
bir kişi de Atina’da karantina altına
alındı.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar
Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, 25
Şubat Salı akşamdan itibaren Selanik
Hastanesi’nde karantina altına alınan
kadında virüse rastlandığını açıkladı.

Skodras, bir süre önce İtalya’yı ziyaret
ettiği belirlenen kadınla temasta
bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da
özel birimlerde karantinada

tutulduğunu belirtti. 

“PANİK YOK”
Bu arada
Sağlık Bakanı

Vasilis Kikilias,
paniğe gerek

olmadığı açıklamasında

bulundu. Kikilias, Orta Makedonya
Eyalet Başkanı Apostolos Cicikostas,
Sivil Savunma Genel Sekreteri Nikos
Hardalias, 3. ve 4. Sağlık Bölgesi
yetkilileri, Selanik Tabipler Odası
Başkanı ile yaptığı görüşmenin
ardından, “Koronavirüs pozitif çıkan
kadın AHEPA’da negatif basınç
odasında tedavi ediliyor ve söz konusu
kadınla son iki günde temas halinde
olan insanlar izleniyor.” dedi.

Koronavirüs tespit edilen kadının
yolculuk yaptığı uçağın ekibi ve
yakınındaki yolcuların da izlendiğini
söyleyen bakan, vatandaşlardan panik
yapmamalarını istedi. Kikilias,
hastalığın belirtilerinin görülmesi
durumunda hastaların evde kalarak,
kişisel doktorlarının, Ulusal Halk Sağlığı
Örgütü’nün ya da ilgili hastanelerin
görüşüne başvurmalarını istedi.

KARNAVALLAR İPTAL
Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, 27 Şubat
Perşembe günü de korovanirüs tehdidi

nedeniyle ülke genelindeki tüm karnaval
etkinliklerinin iptal edildiğin açıkladı. 

Kikilias, diğer Avrupa ülkelerinin de
aynı kararı aldığını söyledi. 

SINIR KAPILARINDA KONTROL
Bu arada Türkiye, Pazarkule, İpsala,
Hamzabeyli ve Kapıkule sınır
kapılarında önlemler alıyor.

Dezenfeksiyonun yapıldığı sınır
kapılarında personel, maske ve eldiven
takarak işlemleri yürütüyor. Günde
yaklaşık 16 bin yolcunun giriş çıkış
yaptığı sınır kapıları sık sık dezenfekte
ediliyor. 

Sınır kapılarında UMKE ekipleri de
tedbir amacıyla bekletiliyor. Virüs
görülen ülkelere son bir ayda seyahat
geçmişi bulunan kişiler, UMKE
ekiplerine sevk ediliyor. 

Yetkililer koronavirüs vakalarının
görüldüğü ülkelerden Türkiye’ye gelen
yolcuların, sağlık kontrolünden
geçtikten sonra ülkeye giriş yaptıklarını
belirtti.

Koronavirüs
karnavalları
da iptal ettirdi

GÜMÜLCİNE Türk Gençler
Birliği (GTGB), 14 Şubat Cuma
günü üniversite sınavına
hazırlanan öğrencilere yönelik
Meslek Tanıtım Semineri
düzenledi. Seminere
konuşmacı olarak doktor İsmet
Kadı, eczacı Fehim Veli,
Veteriner Aydın Mümin ve diş
hekimi Okan Rahim katıldı. 

Konuşmacılar, mezun
oldukları bölümlerin ders
içeriklerini, okul yıllarından

başlayarak meslek hayatına
kadar yaşadıkları süreci,
mesleki tecrübelerini,
karşılaştıkları DOATAP
sorunlarını seminere katılan
öğrencilere anlattılar. 

Seminerin son bölümünde
konuşmacılar, öğrencilerin
merak ettikleri soruları
cevaplandırdılar. 

Oturumu GTGB Eğitim
Koordinatörü Dr. Koray Hasan
yönetti.

GTGB meslek 
tanıtım semineri
düzenledi 
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Οι απόψεις του Προέδρου του ΕΔΑΔ
στην Βουλή για τα Μειονοτικά Σωματεία

Στην ειδική μόνιμη επιτροπή
παρακολούθησης των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού   Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ) του
ελληνικού κοινοβουλίου, κλήθηκε αυτή
την εβδομάδα για ενημέρωση  ο πρόεδρος
του δικαστηρίου καθηγητής του δημοσίου
διεθνούς δικαίου κ. Λίνος Αλέξανδρος
Σισιλιάνος. Το 2019 ο κ. Σισιλιάνος
εξελέγη Πρόεδρος από την Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ήταν η πρώτη
φορά στα 60 χρόνια λειτουργίας του
Δικαστηρίου στο Στρασβούργο που
Έλληνας δικαστής εκλέγεται στη θέση
αυτή.  

Η στήλη μας σήμερα διαθέτει από τα
πρακτικά της Βουλής τα οποία είναι ως
γνωστόν αδιαβάθμητα δημόσια έγγραφα,
πλην εξαιρέσεων, την τοποθέτηση του
προέδρου του ΕΔΑΔ ενώπιον των μελών
της επιτροπής για το μείζον ζήτημα των
μειονοτικών σωματείων της Θράκης την
οποία και σας παρουσιάζουμε κατ’
αποκλειστικότητα. 

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του
2017 η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
θέλοντας να περιορίσει τις ευρωπαϊκές
πιέσεις που ασκούνταν στην Ελλάδα για
την μη αναγνώριση των μειονοτικών
σωματείων της Θράκης, ψήφισε μία
τροπολογία στην Βουλή σύμφωνα με την
οποία «εγκαθιδρύεται δικαίωμα σε
αυτόν που έχει πετύχει θετική απόφαση

από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, να επανεξεταστεί η
υπόθεσή του από τα ελληνικά
δικαστήρια, τα οποία κυρίαρχα εκ νέου
θα κληθούν να αποφασίσουν χωρίς και
πάλι να υποχρεούνται να εναρμονίσουν
την απόφασή τους με αυτή του
ευρωπαϊκού δικαστηρίου. 

Επιπλέον, με την ίδια τροπολογία,
τέθηκε και ο όρος της επιφύλαξης και
των περιορισμών που προβλέπονται
στις επιμέρους διατάξεις της ΕΣΔΑ,
“περί προστασίας της εθνικής
ασφάλειας, της δημόσιας τάξης κ.λ.π.”
αλλά και πέραν των όσων προβλέπει η
ΕΣΔΑ και περιγράφονται σε όλες τις
διεθνείς συνθήκες, με πρόταση που είχε
καταθέσει η Ν.Δ. την τελευταία στιγμή
και την οποία είχε αποδεχθεί η τότε
κυβερνητική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ
ώστε αυτή να ενσωματωθεί στην αρχική
τροποποιούμενη διάταξη στο τέλος της
παραγράφου 1 του άρθρου 758 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Παραθέτουμε πιο κάτω την τοποθέτηση
του κ. Σισιλιάνου.

«Έρχομαι στα πιο δύσβατα ζητήματα,
στα οποία αναφέρθηκε ήδη ο κ.
Πρόεδρος, δηλαδή στις αποφάσεις για τα
μειονοτικά σωματεία. Συζητάμε ιδίως για
μια παλαιότερη απόφαση του 2008, εγώ
ανέλαβα το 2011, για την Τουρκική
Ένωση Ξάνθης, όπου εκεί το κοινοβούλιο
έκανε ό,τι μπορούσε, δηλαδή άλλαξε τον

κώδικα πολιτικής δικονομίας, το άρθρο
758 και προέβλεψε την δυνατότητα του
εν λόγου σωματείου ή και άλλων
αντίστοιχων, να ζητήσουν επανεξέταση
της υπόθεσης τους, μετά από την
απόφαση του Στρασβούργου. Η
υπόθεση είναι εκκρεμής ενόψει του
Αρείου Πάγου, απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι
θα δικαστεί τον Μάρτιο, έχουμε
συζητήσει με τους κυρίους Αρεοπαγίτες
το σχετικό θέμα, γνωρίζουν απόλυτα το
διεθνές πλαίσιο, καθώς και τις διάφορες
διεθνείς παραμέτρους του ζητήματος.
Εκτιμώ ότι θα αποφασίσουν κατά
συνείδηση.

Το διεθνές πλαίσιο είναι το εξής, η
Ελληνική Προεδρία του συμβουλίου της
Ευρώπης, η οποία υπάρχει κάθε 23,5
χρονιά, ξεκινάει τον Μάιο, στις 18
Μαΐου. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί
στον Άρειο Πάγο τον Μάρτιο,
πιθανότατα η απόφαση θα πέσει μέσα
στην Ελληνική Προεδρία. Πρόκειται για
ένα σωματείο, το οποίο εν τοις
πράγμασι λειτουργεί, η ταμπέλα δεν
έχει κατέβει ποτέ, απαγορεύθηκε το
1982. Το όνομα είναι δύσβατο,
δύσκολο, ξενίζει και δεν είναι τυχαίο ότι
αυτή η απόφαση έχει προταχθεί για
λόγους τακτικής της μειονότητας.
Αφήνω τα πολιτικά ζητήματα κατά
μέρος. Είναι δύσκολο το πλαίσιο και το
θέμα είναι εάν θα ανοίξουμε ξανά αυτή
την υπόθεση και εάν σε τελική ανάλυση,
θα επιτραπεί επισήμως να εγγραφεί
αυτό το σωματείο στα μητρώα, όπως
ήταν έως το 1982 για πολλά χρόνια.
Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, θα δούμε
τι θα κάνει ο Άρειος Πάγος. Η όποια
απόφαση του Αρείου Πάγου θα πέσει,
πιθανότατα, μέσα στην Ελληνική
Προεδρία και ενδεχομένως θα
δημιουργήσει ή δεν θα δημιουργήσει
ζητήματα κατά τη διάρκεια της
Προεδρίας. Το ζήτημα θα συζητηθεί
στην Επιτροπή Υπουργών του
συμβουλίου της Ευρώπης, άρα σε
επίπεδο πρέσβεων, ενδεχομένως και
στην υπουργική διάσκεψη.
Αντιλαμβάνεστε, από όπου θα τεθεί το

ζήτημα, εάν τεθεί, με όλα όσα αυτό
συνεπάγεται για την εικόνα της χώρας.
Είναι μια παλιά υπόθεση, του 2008,
όταν ήρθε ξανά το 2015 είπαμε ότι είναι
απαράδεκτη η εκ νέου εισαγωγή της
υπόθεσης, διότι εκκρεμούσε η εκτέλεση
της απόφασης στην Επιτροπή
Υπουργών. Δεν είναι δυνατόν και το
δικαστήριο και η επιτροπή υπουργών
να ασχολούνται, ένα από τα δύο θα
πρέπει να ασχολείται με συγκεκριμένη
την υπόθεση. Κρίναμε σε επίπεδο
δικαστηρίου, το 2015, όταν ξανά ήρθε
για δεύτερη φορά η υπόθεση ότι ήταν
απαράδεκτη. Παραμένει, όμως, η
αρχική, του 2008. Το θέμα είναι τι θα
κάνει τώρα ο Άρειος Πάγος και σε ποια
κατεύθυνση θα κινηθεί».

Από την παραπάνω τοποθέτηση του
προέδρου του ΕΔΑΔ εξάγονται τα εξής
συμπεράσματα: α) ότι εντός Μαρτίου
θα έρθει στον Άρειο Πάγο η συζήτηση
της αναίρεσης της προηγούμενης
απόφασης του Εφετείου Θράκης που
απέρριψε την νόμιμη εγγραφή του
Σωματείου με των επωνυμία «Τουρκική
Ένωση Ξάνθης», β) η Ελλάδα τελεί υπό
πίεση εξαιτίας της μη εναρμόνισης του
θεσμικού της πλαισίου περί λειτουργίας
των Σωματείων μετά την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, γ) Το ζήτημα αναμένεται
να εισαχθεί προς συζήτηση στην
Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης τον Μάιο και ενώ η
Ελλάδα θα έχει την προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρώπης για πρώτη
φορά μετά από 23,5 χρόνια. 

Όλα θα κριθούν εντέλει από την
απόφαση που θα λάβουν κατά
συνείδηση, όπως τόνισε, ο κ. Σισιλιάνος,
από τους δικαστές του Αρείου Πάγου.
Για την ιστορία, να υπενθυμίσουμε ότι
κατά την ψήφιση της τροπολογίας στην
ελληνική Βουλή από την προηγούμενη
κυβέρνηση, είχαν εγερθεί σοβαρά
ερωτηματικά από τους βουλευτές της
Μειονότητας οι οποίοι τελικά  δεν την
ψήφισαν εξαιτίας των περιορισμών που
εισήγαγε.   

AB’den İngiltere ile yeni ortaklık arayışları

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi,
İngiltere ile yeni bir ortaklığın
kurulabilmesi için müzakerelere
başlanmasına onay verildiğini, mart ayı
başlarında ilk tur müzakerelerin
başlanmasının planlandığını duyurdu.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada,
AB Komisyonu’nun İngiltere ile
yapılacak yeni ortaklık müzakerelerine
başlanması konusunda onay verildiği,
müzakerelerin içeriğine dair yönergenin
de belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, müzakerelerin AB Brexit
Başmüzakerecisi Michel Barnier
tarafından yürütülmesinin güçlü bir
şekilde desteklendiği, AB’nin “iddialı,
çok geniş kapsamlı, her iki tarafa da
fayda sağlayacak, dengeli bir ortaklık”
için hazır olduğu belirtildi. 

İngiltere ile kurulacak yeni ilişkinin
açık ve adil rekabeti sağlayacak, eşitlikçi

bir anlayışa dayanması gerektiği
vurgulanan açıklamada, “AB, İngiltere
ile sıfır gümrüğü ve kotayı garanti altına
alan bir serbest ticaret anlaşması (STA)
yapmak niyetindedir. Bu anlaşma,
gümrük ve denetim açılarından iş
birliğini gerektirmektedir.” denildi.

İngiltere ile kurulacak yeni ilişkinin
balıkçılık alanında karşılıklı
mütekabiliyet esaslarına göre sulara
erişim ve istikrarlı kota paylarını
muhafaza etmesinin beklendiği
aktarılan açıklamada, İngiltere ile
kurulacak yeni ilişkiye dair müzakereler
çerçevesinde gelecekte dijital ticaret,
fikri mülkiyet hakları, kamu ihaleleri,
ulaşım ve enerji gibi alanlarda yapılacak
iş birliğine ilişkin hükümlerin de
belirlenmesinin planlandığı kaydedildi.

İngiltere ile resmen ilk tur
müzakerelere mart ayı başlarında

başlanmasının planlandığı belirtilen
açıklamada, “AB, İngiltere ile kapsamlı
bir güvenlik ortaklığı sağlanması
arayışında olacaktır. Ortaklığımız, dış
politika, güvenlik ve savunmanın yanı
sıra yasaların uygulanması, suçlara
ilişkin yargıda iş birliğinin sağlanması

esaslarını da içermelidir.” ifadeleri
kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere ile AB
arasındaki ilk tur müzakerelere ilişkin
kesin tarihin, üzerinde uzlaşılmasının
ardından duyurulacağı bildirildi.

AB Komisyonu’nun İngiltere ile yapılacak yeni
ortaklık müzakerelerine başlanması konusunda
onay verildiği, müzakerelerin içeriğine dair
yönergenin de belirlendiği kaydedildi.
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Ahmet İbram, ELGA
müdürü ile görüştü

DOĞU Makedonya - Trakya (DMT) Eyaleti
Başkan Yardımcısı Ahmet İbram, Dedeağaç’taki
Tarım Tazminatları Kurumu (ELGA) Bölge
Müdürü Athanasios Panagos’la görüştü.

Görüşmede, Ahmet İbram 2019 yılında
Rodop ilinde doğal afetten meydana gelen
zararlar ve zarara uğrayan çifçilere yapılacak
ödemeler hakkında bilgi aldı.

Ahmet İbram konuyla ilgili olarak
yayımladığı açıklamada, ELGA Bölge Müdürü
Panagos’un kendisine aşağıdaki
bilgilendirmelerde bulunduğunu belirtti:

-10 Temmuz 2019 tarihinde dolu yağışından
zarar gören bölgeler arasında yer alan Rodop
ilinde yaklaşık olarak 150.000 dönüm ekili
arazide zarar tespit edildi.

- Ortalama 125.000 dönüm pamuk ekili arazi,
20.000 dönüm tütün, 4.000 ay çiçeği, 2.000
arpa ve buğday, 1.000 bağ ve 2.500 dönüm ağaç
ekili arazide zarar tespiti yapıldı.

- 80.000 dönüm pamukta ise %100 zarar
tespit edildiğini belirtti.

- Şimdiye kadar Ocak ayı içersinde, Cambaz
(N. Sidirohori), Kavaklı (Egiros), Gümülcine
(Komotini), Ag. Theodori, Kuşlanlı (Ksilagani),
Maronya ve Ortacı (Amvrosia) bölgelerinin
tazminatları ödenmiştir.

ŞUBAT AYI SONUNA KADAR 
ÖDENECEK BÖLGELER:
Yassıköy (İasmos), Narlıköy (Polianthos ),
Susurköy (Sosti) bölgeleri.

Şapçı - Maronya (Sapes-Maronias)
Belediyesine bağlı olan bölgeler: Muratlı
(Mirana), Çadırlı (Stimi), Karakurcalı (Krovili),
Yahyabeyli (Amaranta), Hacılar (Proskinites). 

Gümülcine (Komotini) Belediyesine bağlı
olan köy: Küçükköy (Kosmio) bölgesi.

Ayrıca 2019 yılının Haziran ayı içerisinde
Kozlukebir (Arriana) Belediyesine bağlı

Karacaoğlan (Aratos), Balahor (Vragia),
Basırlıköy (Pasos), Sirkeli (Filira) ve
Çelebiköy’ün (Arhontika) yanı sıra Vakıf
(Vakos) köyleri bölgelerindeki zarar gören ekili
arazilerin tazminat raporlarının hazır
olduğunun ve zararlarına ilişkin ödemelerin de
Şubat ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor.

Ağustos ayı içerisinde Kalfa (Kalhas)
bölgesinde doludan zarar gören arazilerin de
tazminat raporlarının önümüzdeki hafta
içerisinde hazır olup, en kısa zamanda ödeme
yapılacağı belirtildi.

PANAGOS, KİRAZ VE TÜTÜN 
ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ BİLİGİ VERDİ
Her yıl kiraz üreticilerinin tazminatlarına
öncelik verildiğini hatırlatan Panagos, bu yıl
pamuk üreticilerin çok zarar görmesi ve
gördükleri zararlardan dolayı prim alabilmeleri
için gerekli kilo limiti (plafon)
dolduramadıklarından dolayı kendilerine
öncelik tanındığını dile getirdi. 

Panagos, OPEKEPE’nin uydu ile yaptığı
otomatik kontrol sisteminin 2019 yılı içinde bu
bölgelerde olduğu için zarar gören arazilerin
uydudan boş olduğunun tespit edildiğini ve bu
yüzden önceliğin pamuk üreticilerine
verildiğini ve bahse konu sıkıntıyı da ortadan
kaldırdıklarını söyledi.

Son olarak müdür, kirazcıların dolu ve
özellikle yağışlardan dolayı Sendelli (Dimi) ve
civar köylerin ödemelerinin bu yıl geciktiğini,
en geç Şubat ayı sonu veya Mart ayı içerisinde
ödeneceklerini belirtti.

Öte yandan tütün konusunda yaşanan son
gelişmeleri de aktaran Panagos, 2018 yılındaki
zararlar nedeniyle ‘de minimis’ programından
tütün üreticilerine 100 euro verildiğini, ancak
bunun PSEA’dan zarar ödenmesine engel
olmadığının altını çizdi.

İSKEÇE MÜFTÜ YARDIMCISI

İman, ibadet ve ahlak bütünlüğü

Y üce dinimiz İslam,
insanları önce imana
davet etmiş, sonra da

çeşitli ibadetleri emretmiştir. Bir
de ahlaki erdemlere yöneltmiştir.
Bu tarz, insan tabiatına uygun bir
tarzdır. 

Din, bütünlükten yanadır;
iman, ibadet ve ahlakı ayırmadan
tavsiye ve emir eder. Birini,
diğerinin yerine koymaz. 

Asıl olan iman olmakla birlikte,
ibadet, imanı besler, büyütür ve
korur. İbadeti olmayan insanın
imanı giderek zayıflar ve söner.
Bitki ile su gibidir. Sudan
mahrum kalan bir ağaç, giderek
kurur ve canlılığını yitirir. 

İbadet, imanın parçası
değildir. Fakat imanın devamı ve
yaşaması için zorunludur. Bir
başka benzetme ile motorun
yakıtıdır. Eğer yakıt koymazsanız,
motorun kalitesi ne olursa olsun,
çalışması mümkün değildir. 

İbadet, tefekküre ışık tutar,
beyin gücünü artırır. İbadetsiz
tefekkür tam bir tefekkür olmaz.
Ali İmran suresinin 191.ayetinde
şöyle beyan buyuruluyor: “Onlar
ki ayakta iken de, otururlarken de
ve yanları üzerine yatarlarken de
Allah Teala’yı zikrederler ve
göklerin ve yerin yaradılışı
hakkında tefekkürde bulunurlar.
İşte onlar şöylece tesbih ve
niyazda bulunur dururlar “Ey
Rabb’imiz! Sen, bunları boşuna
yaratmadın. Sen eksikliklerden
münezzehsin, artık bizleri ateşin
azabından koru.” 

Bu ayette bir sıra, bir düzen
görülmektedir. Mümin, önce her
halde Allah’a ibadet eder, zikirle
meşgul olur. Sonra tefekkürde
bulunur. Anlaşılan o ki,
tefekkürün doğru olması,
maksadına ulaşması ancak
ibadetle birlikte mümkündür.  

Zamanın değişmesi ile
ibadetler değişmez. İbadetlerde
vakit meselelerine gelince;
namaz günün beş ayrı vaktine
serpiştirilmiştir. Beş ayrı namazı
toplayıp bir vakitte kılmak caiz
olmaz. Beş ayrı vakit mutlaka
esas alınmalıdır. Zira insan
tabiatı buna uygundur. İnsan için
en büyük tehlike, Allah’ı
unutmak, Allah’ın hesabından
gafil olmaktır. Namazın çeşitli
vakitlerde kılınması bu duruma
düşmekten korur. İnsanı disiplin
altına alır, her an Allah ile olan
beraberliğini sağlar. 

Farz olan oruç da Ramazan
ayında tutulmaktadır. Oruç,
insanın kendi iç alemine dönüp
egosunu kontrol altına almasını,
hayat için en gerekli olan sabrı ve
dayanma gücünü kazanmasını

sağlar. 
Zekât ibadeti de toplumun

içinde fakir ve zengin dengesini
iyi bir düzeyde tutar. Zengin
müslüman zekâtını vermekle
Allah’ın kendisine verdiği nimete
şükrünü eda etmiş, içini kemiren
cimrilik hastalığından kurtulmuş,
ihtiyaç sahibi  olan yardım
etmekle huzur bulmuş olur. 

Hac ibadeti de belirli bir
zamanda yapılır. Haccı o zaman
dışında yapmak caiz değildir.
Zilhicce ayının dokuzuncu günü
Arafat’ta vakfe esastır. Bu günün
dışında yapılacak vakfe geçerli
değildir.  

İbadet kulluğun gereğidir. Bir
benzetme ile ifade edersek
ibadet gıda, hava, su gibidir.
İnsan ibadetle manevi
beslenmesini yapar. Nasıl ki,
maddi beslenme için bir emek,
bir gayret gerekiyorsa, manevi
beslenme için de bir emek, bir
gayret gerekir. 

Allah sonsuz güç ve mülk
sahibidir. Kulların hepsi tasdik
etse de O’nun mülkünde bir şey
çoğalmaz, hepsi inkar etse de
O’nun mülkünden bir şey
azalmaz. 

Hz. Peygamber uzun uzun
ibadet ederdi. Bir gün Aişe
validemizin: “Ya Rasulullah,
senin gelmiş geçmiş bütün
günahların bağışlanmıştır. Niçin
bu kadar çok ibadet ediyorsun?
Dediğinde cevaben şöyle
demiştir. 

–Ya Aişe, Rabb’ine şükreden
bir kul olmayayım  mı? 

İbadette üç maksat olabilir.
Birincisi, dünyalık elde etmek
için, ikincisi, cennet ümidi ve
cehennem korkusu için,
üçüncüsü sırf Allah razı olsun
diye. Birinci anlayışa göre yapılan
ibadetler geçerli değildir. 

Din, iman ve ibadeti esas alır.
Ahlaki erdemliliği de tavsiye
eder. İbadet imanı besler, ahlakı
güzelleştirir. İbadetsizlik ise
imanın yok olmasına, ahlakın
yozlaşmasına götürür. Öyleyse
ibadetsiz bir din anlayışına itibar
edilmemelidir. İçinde
bulunduğumuz bu üç aylarda
imanımızı kuvvetlendirecek,
ahlakımızı güzelleştirecek ve bize
toplum içinde örnek bir kişiliği
kazandıracak olan ibadete çokça
önem verelim. Bunun sonucunda
erdemli bir toplum yapısını
oluşturmuş oluruz. 

Dünyamızı saran terör ve
savaş havasından bir an önce
kurtulup kardeşlik, barış, huzur
ve sevgi dolu yarınlarda
buluşmak ümidi ve
temennisiyle.... 

DİN VE TOPLUM
Ahmet HRALOĞLU

Kadın Platformu’ndan
“Kadınlar Günü” etkinliği

BATI Trakya Türk Kadın Platformu, 7 Mart
Cumartesi akşamı kadınlara yönelik bir etkinlik
düzenliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
düzenlenen etkinlik saat 19:00’da başlayacak.
Etkinlik, Gümülcine’de Chris & Eve Oteli’nde
gerçekleşecek. 



GÜN DEM haber 28 Şubat 202014

Emine Tabak

Çocuklarda konuşmanın
geçikme nedenleri

EĞİTİMCİ GÖZÜYLE

B ebek doğduğunda
anne baba en çok
onun sesini duymayı

bekler. Zmanla ilk kelimeleri
duymak da büyük bir keyiftir.
Ancak konuşma biraz
geciktiğinde de hemen
endişeler başlar.

Çocuk doğduğu andan
itibaren sürkli bir psikomotor
gelişim süreci içindedir.
Konuşma da bu gelişimin bir
parçası olduğu için, çocuğun
kendini ifade edebilmesi her
şeyden önce sinir sistemi, dil
kasları, ağız, damak, dudak ve
diş yapısının doğuştan normal
olması, zeka ve öğrenme
kapasitesinin normal seviyeye
gelmesine bağlıdır. Bunlardan
herhangi birinin eksikliği,
çocuğun konuşmasını
olumsuz etkileyerek
geciktirecektir.

Çocuklar genellikle ilk 6
ayda heceler çıkartmaya
başlarlar: ma – ma, ba – ba, da
– da, gibi. 12 aydan itibaren
ise kelimeler çıkmaya başlar:
anne, baba, dede gibi. 18.
aydan itibaren de cümle
kurmaya başlarlar: anne gel,
baba ver, gibi. Bu normal bir
gelişim sürecidir. Ancak, bazı
çocuklar daha erken ya da
daha geç konuşabilirler.
Bazen genetik faktörler de
konuşmanın gecikmesinin bir
nedeni olabilir, yani aileye
çekim. Ancak çocuk
yaşıtlarından çok geri
kaldığında bir uzmana
danışmakta fayda vardır. Zeka
olarak yaşıtlarından geri olan
çocuklar da yaşıtlarından
daha geç konuşurlar. İşitme
sorunu olan çocuklar da
duymadıkları için
konuşamazlar. Ayrıca
kendisiyle pek ilgilenilmeyen,
konuşulmayan ya da anne
babası da pek konuşkan
olmayan çocuklarda da bazen
konuşma gecikebilir. Bir çok
anne evde işlerini yapabilmek
için çoğu zaman çocuğu
televizyonun karşısına oturtup
uzun süre bırakabilir. Bu
durum çocuğun
pasifleşmesine yol açar. Bu
yüzden de ailelerin 4 yaşına
kadar çocuklarını ekrandan
uzak tutabilmesi son derece
önemlidir. Aynı şey tablet,

telefon için de geçerlidir.
Bunun yerine çocukla daha
fazla konuşmak, onunla
karşılıklı sohbet etmek, ona
sorular sormak, masallar
anlatmak çok önemlidir.
Mesela, anne günlük işlerini
yaparken bir taraftan da
yaptığı bazı işleri çocuğa
anlatarak ona uyaranlar
vermelidir. Bu durum çocuğa
da haz verecektir.

Çocuğun konuşmasının
gelişebilmesi için yaşıtlarıyla
sık sık birlikte olması,
oynaması faydalıdır. Çocuğun
konuşmasını hızlandırmak için
varolan sorunları çözdükten
sonra yapılması gereken bazı
temel görevler vardır:

Öncelikle çocuğa sevgi ve
huzur dolu bir aile ortamı
sunabilmek son derece
önemlidir.

Onunla ilgilenip kendisini
çok sevdiğimizi
hissettirmeliyiz. Bebek anne
karnındayken anne onunla
konuşmaya başlamalı ve
doğumdan sonra da bu
konuşmalar devam etmelidir.
Yeni doğmuş bebek için,
annesinin sesini dinlemek çok
rahatlatıcı ve güven vericidir.
Anne ona yumuşak sesle
konuşarak ninniler,  şarkılar
söylemeli, masallar
anlatmalıdır.

Çocuk konuştukça
konuşmasını beğendiğimizi
ona hissettirilmeli ve
konuşmaya devam etmesi için
teşvik edilmelidir. Yanlış
kelimeler kullandığında da
ona gülmeden, hatasını
yüzüne vurmadan kelimeleri
düzeltmek son derece
önemlidir. Çocuğun masallar,
hikayeler anlatmasını
isteyebiliriz. Bu şekilde
çocuğun konuşması
pekiştirilerek ona yardımcı
olunabilir.

Bizler de çocuğumuza
düzgün bir şekilde konuşarak
örnek olmaya çalışmalıyız.

Çocuklarınızla bol sohbetli
güzel bir hafta geçirmeniz
dilekleriyle… 

BATI Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği
(BTAYTD) bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki
Tanıtım ve Rehberlik Kolu, 21 Şubat Cuma günü,
inşaat ve bilgisayar mühendislerinin katılımıyla
lise öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirdi.

Dernek lokalinde gerçekleşen söyleşiye katılan
konuşmacılar, başarılarının sırrının bilinçli tercih
ve mesleğini sevmek olduğunu belirttiler. İlk
olarak söze başlayan inşaat mühendisi İbrahim
Kamil, söz konusu bölümde başarılı olmak için
önemli bir diğer unsurun matematiği sevmek
olduğunu vurguladı. İnşaat mühendisliğinin
sadece ev inşa etmekle sınırlı olmadığını, köprü,
yol, baraj gibi eserlerin de mühendisler tarafından
inşa edildiğini belirten Kamil, inşaat
mühendisliğinin en tatmin edici yanının kalıcı
eserler bırakabilmek olduğunu söyledi.

Yüksek inşaat mühendisi Yücel Eminoğlu da,
inşaat mühendisliğinin uzmanlık alanlarından
bahsetti ve akademik deneyimlerini paylaştı. Bir
inşaat mühendisinin dünyanın her yerinde iş
imkanına sahip olduğunu, çünkü bu mesleğin
uluslararası bir dil olan matematiğe dayandığını
ifade etti.

Son olarak söz alan bilgisayar mühendisi Murat
Yunus, söz konusu bölüm için gerekli niteliklerden
bahsetti. Mesleğin istihdam koşulları hakkında da
bilgi veren Yunus, akademik süreçte derslerin
zorluğu karşısında sabırlı olunması gerektiğinin
altını çizdi. Analitik düşünceye sahip olmanın, bir
bütünün parçalarını görebilmenin öneminden
bahseden Yunus, öğrencilere hangi mesleği
seçerlerse seçsinler o meslekte en iyisi olmaları
konusunda tavsiyelerde bulundu. 

Söyleşi soru ve cevaplarla son buldu.

Kozlukebir “Uçurtma
Şenliği”ne hazırlanıyor

Mesleki Rehberlik ve
Tanıtım Kolu’ndan söyleşi 

RODOP iline bağlı Kozlukebir
Belediyesi’nin beş yıldan bu
yana düzenlediği “Uçurtma
Şenliği”, 5 Nisan Pazar günü
Kozlukebir futbol sahasında
gerçekleşecek. 6. Uçurtma
Şenliği kapsamında ilkokullar
arası çocuk futbol turnuvası da
düzenlenecek.  

Turnuvaya, 2008 doğumlu
veya daha küçük yaşta olan
çocuklar katılabilecek.
Başvurular, 20 Şubat – 13 Mart
tarihleri arasında Kozlukebir
Belediye’sinde veya 698 031
6496 Whatsapp
üzerinden yapılabilecek.

TURNUVA HAKKINDA BİLGİ
- Maçlar 6’şar kişilik takımlar

arasında oynanacaktır.
- Maçlar toplam 50 dakika

olup,  ilk ve ikinci yarılar 20’şer
dakikadan oluşacaktır. İlk ve
ikinci yarı devre arası 10
dakikadır.

-Takımlar en az 6 ve en fazla
10 oyuncu kadrolarıyla
turnuvaya katılabilecekler ve  3
defa oyuncu değişikliğine

gidebileceklerdir.
-Yaş sınırı 2008 yılı doğumlu

ve daha küçükleri (6.sınıfa kadar
olan çocukları) kapsamaktadır.

-Kadrolar önceden
belirlenecek ve sonradan
oyuncu dahil edilemeyecektir.

-Oyuncu sayısı yeterli olan
veya olmayan takımlar,

dışarıdan
oyuncu alabileceklerdir.

-Turnuva ön eleme maçları
Paskalya tatili sürecinde
oynanacak, İkincilik, üçüncülük
ve final maçları ise 5 Nisan 2020
Pazar Uçurtma Şenliği günü
yapılacaktır.
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EN yakın takipçisi ve son şampiyon
Manchester City ile arasında 22 puan olan
Liverpool, üst üste 4 maç daha kazanması
halinde 21 Mart'ta şampiyonluğunu ilan
edecek. 30 yıllık özlemini dindirmek
isteyen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar",
Premier Lig tarihinin en erken
şampiyonluğunu ilan eden takımı unvanını
alacak. İngiltere Premier Lig'de yoluna
yenilgisiz devam eden Liverpool,
şampiyonluk için gün sayıyor. Tarihinin
son şampiyonluğunu 30 yıl önce 1989-1990
sezonunda yaşayan İngiliz futbolunun
köklü kulübü Liverpool, 1992'de kurulan
Premier Lig'deki ilk şampiyonluğuna
rakiplerinin açık ara önünde ilerliyor.

Manchester United, Manchester City,
Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın domine
ettiği Premier Lig'de şampiyonluk özlemini
ne zaman dindireceği merakla beklenen
"Kırmızılar", önce Brendan Rodgers
yönetiminde 2013-2014 sezonunda,
kıyasıya bir yarışa sahne olan geçen sezon
da Jurgen Klopp ile olmak üzere iki kez
Manchester City engelini aşamadı.

İngiliz ekibinde 5 yıl önce görev
başlayan Alman teknik adam Klopp ile her
sezon biraz daha üzerine koyan Liverpool,
19. lig şampiyonluğu için haftaları saymaya
başladı. Manchester City puan
kaybetmezse, Klopp yönetimindeki
Liverpool, ligde 4 maç daha kazanması

halinde 21 Mart'ta şampiyonluğunu ilan
edecek. "Kırmızılar", aynı zamanda
Premier Lig tarihinin en erken
şampiyonluğunu ilan eden takımı unvanını
alacak. Ligde Watford ve Everton ile
deplasmanda, Bournemouth ve Crystal
Palace ile sahasında karşılaşacak
Liverpool, bu dört maçta 12 puanla
sahadan ayrılması durumunda 91 puana
ulaşacak ve Anfield Road Stadı'nda
şampiyonluk turu atacak. Manchester City,
kalan tüm maçlarını kazansa bile 90 puana
ulaşabiliyor.

Premier Lig'de daha önce 2000-2001

sezonunda Manchester United, nisan
ayında bitime 5 hafta kala şampiyonluğu
garantilemişti.

ŞAMPİYONLUK NAMAĞLUP GELEBİLİR
27 haftadaki tek puan kaybını 1-1 berabere
sona eren Manchester United
deplasmanında yaşayan Liverpool, bu
performansıyla Premier Lig'i namağlup
şampiyon tamamlayabilir.

"Kırmızılar" kalan 11 haftada
"Merseyside" derbisinde Everton'ın yanı
sıra Manchester City, Arsenal ve Chelsea ile
zorlu maçlara çıkacak.

Manchester City, CAS'a
başvurdu
MANCHESTER City, UEFA'nın
finansal fair play kuralları
ihlal edildiği gerekçesiyle
verdiği 2 yıl Avrupa'dan men
kararına Spor Tahkim
Mahkemesi CAS yoluyla itiraz
etti. CAS'tan yapılan
açıklamaya göre Manchester
City, UEFA'nın 14 Şubat'ta
kulübe verdiği 2020-2021 ile
2021-2022 sezonları için
Avrupa kupalarından men ve
30 milyon euro para cezasına
ilişkin karara itiraz etti.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol
Kurulu tarafından İngiltere
kulübüne verilen cezanın,
2012-2016 yıllarındaki
finansal kuralları ihlal ettiği
gerekçesiyle uygulandığı
açıklanmıştı.

Liverpool ‘en erken’ şampiyonluk
için artık gün sayıyor

ALMANYA Ligi ekiplerinden
Bayern Münih'in golcü oyuncusu
Robert Lewandowski, sol diz
ekleminin yanındaki kaval
kemiğinde çatlak meydana geldiği
için 4 hafta sahalardan uzak
kalacak. 

Alman kulübünden yapılan
açıklamada, Lewandowski'nin
bugün Münih'te takım doktoru
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt
tarafından muayene dildiği
belirtildi.

BACAĞI ALÇIYA ALINACAK
Açıklamada, UEFA Şampiyonlar
Ligi'nde Bayern Münih'in
Chelsea'ye karşı oynadığı maçta

sakatlanan 31 yaşındaki
oyuncunun, sol diz ekleminin
yanındaki kaval kemiğinde çatlak
meydana geldiğinin tespit edildiği
bildirildi. Lewandowski'nin
bacağının alçıya alınacağı ve 10
gün sonra çalışmalara başlayacağı
ifade edilen açıklamada, Polonyalı
golcünün yaklaşık 4 hafta
sahalardan uzak kalacağı
kaydedildi.

LİGDE 25 GOL ATTI
Bundesliga'da bu sezon toplam 25
gol atan 31 yaşındaki futbolcu,
Bayern Münih'in deplasmanda
Chelsea'yı 3-0 mağlup ettiği maçta
1 gol atmıştı.

Maria Sharapova,
tenisi bıraktı
DÜNYANIN en başarılı kadın
tenisçilerinden biri olarak
kabul edilen Maria
Sharapova, profesyonel
kariyerini noktaladığını
açıkladı. Tek kadınlarda eski
dünya 1 numarası Sharapova,
kariyeri boyunca 2004
Wimbledon, 2006 ABD Açık,
2008 Avustralya Açık, 2012
ve 2014 Fransa Açık
şampiyonlukları yaşamıştı.
Sharapova, 2016 yılında
düzenlediği basın
toplantısında, Avustralya
Açık'ta doping testini
geçemediğini söylemişti.
Sharapova, doping testinin
pozitif çıkmasının nedeni
olarak 2006 yılından beri
kullandığı Meldonium adlı
yasak madde olduğunu itiraf
etmişti. Sharapova, yaptığı bu
itiraf sonrası 15 ay tenisten
men cezası almıştı.

Bayern Münih’e Robert
Lewandowski şoku

İSPANYOL basını, Barcelona scoutlarının Erling
Haaland'ı 15 kez izlediği ancak Norveçli oyuncuya olumlu
rapor vermediğini yazdı.

Norveçli golcü Erling Haaland'ın Barceloa gözlemcileri
tarafından 15 kez izlendiği ancak transferi için olumlu rapor
verilmediği ortaya çıktı. Mundo Deportivo'da yer alan
habere göre, Barcelona scoutlarının yakın takibe aldığı
Haaland'ın teknik kapasitesinin düşük puanlanması
nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

"TEKNİĞİ YETERSİZ" RAPORU VERİLMİŞ
Katalan temsilcisinin uzun süre izlediği yıldız oyuncu için
verilen "Tekniği yetersiz" raporunun bir hata olduğu ve 19
yaşındaki oyuncunun bu sezon 30 maçta 40 golle bir
makineye dönüştüğü vurgulandı. Bonservisi için 20 milyon
euro ödenen Haaland, Dortmund günlerine de çabuk
alışırken, Bundesliga'da 6 maçta 9 kez ağları sarstı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise toplamda 10 gole ulaştı.

Barcelona Haaland'ı 15
kez izleyip beğenmemiş 



Γ Κ Ι Ο Υ Ν Δ Ε Μ
28 Φεβρουαρὶου 2020                                     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ           Τεύχος: 1083   Τιμή: 0.80 Ευρώ

28 yıldır dinmeyen acı
‘Hocalı Katliamı’

ARADAN geçen 28 yıla rağmen acısı
tüm Azerbaycanlıların kalbinde
tazeliğini koruyan Hocalı Katliamı,
insanlık tarihine kara bir leke olarak
yazıldı.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında
bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen
Ermeniler, 1991’in son günlerinde
ablukaya aldıkları, bölgenin tek
havaalanına sahip ve stratejik önem
taşıyan Hocalı’yı ele geçirmek için
hareket geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat
1992’de yoğunlaştıran Ermeniler, gece,
Sovyet Rus ordusunun o zaman
Hankendi’de bulunan 366. motorize
alayının da yardımıyla üç koldan
saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler,
sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere
acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın
en kanlı katliamlarından birine imza attı.
O dönemde çekilen görüntüler ve
fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü
ortaya koyuyor.

Azerbaycan Başsavcılığın verilerine
göre, daha önce 7 bin kişinin yaşadığı
Hocalı’da savunmasız
durumdaki 106’sı kadın,
70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613
Azerbaycan vatandaşı
hayatını kaybetti.
Katliamdan 487 kişi ağır
yaralı olarak kurtuldu,
Ermeni güçleri 1275 kişiyi
esir aldı, bunların
150’sinden bugüne kadar
haber alınamadı. Hocalı’nın
işgali yüzünden Azerbaycan
devletinin maddi zararıysa 170
milyon dolar oldu.

Azerbaycan’a göre,
Hocalı’da yaşananlar, 1949
Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş
Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun
Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane,
İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele
veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk
Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda
sözleşmenin ciddi ihlali anlamına
geliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
22 Nisan 2010 tarihli kararında,
Hocalı’da yaşananlar, savaş suçları veya
insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer
eylemler olarak görülüyor.

Bugüne kadar 15 ülkenin

parlamentosu ve ABD’nin 16 eyaletinin
meclisi Hocalı’da yaşananları kınayan ve
soykırım olarak gören kararlar kabul etti.

Hocalı’da yaşananları dünyaya
duyurmaya devam eden Azerbaycan,
uluslararası toplumdan suçluların
cezalandırılmasını talep ediyor.

KATLİAMIN CANLI 
TANIĞI ANLATIYOR
Hocalı’da 613 sivili öldürdüğü
katliamdan kurtulanlar, o günlerde
yaşadıkları işkenceleri hafızalarından
silemiyor. 

Hocalı’dan kaçmaya çalışırken 19
yaşındaki eşini kaybeden, kendisi de 27
gün esir hayatı yaşayan Valeh Hüseynov
(52), hiçbir zaman hafızasından
silemediği o günleri AA muhabirine
anlattı.

Hüseynov, katliamdan aylar önce
Hocalı’nın tam anlamıyla abluka altına
alındığını, doğal gaz ve elektriğin
kesildiğini dile getirerek helikopterlerle
sağlanan ulaşımın ise birkaç
helikopterin vurulmasının
ardından

durduğunu
söyledi.

Ermenilerin
25 Şubat 1992’de akşam
saatlerinden itibaren 10 koldan tanklarla
saldırıya geçtiğini belirten Hüseynov,
artık dayanamayacaklarını anladıklarını
ve kasabayı terk etmeye karar
verdiklerini ifade etti.

Hüseynov, soğuk ve karlı hava
şartlarında bir grup Hocalılı ile Ağdam
bölgesine doğru ilerlediklerini
vurgulayarak nasıl esir düştüğünü şu
sözlerle aktardı:

“Yaşlı, kadın ve çocukları Gargar
Nehri’nden geçirdik, ormanlık alanda

karanlıkta
yola
koyulduk. Bir
müddet
geçtikten sonra
önümüzü
kestiler ve ateşe
tuttular. Çok
sayıda masum
insan, Ermeniler
tarafından vahşice

katledildi. Olaydan 5 ay önce evlendiğim
eşim de kurşun yarası alarak şehit oldu.
Bazıları kaçmayı başardı fakat ben
eşimin cesedini orda bırakmak
istemedim. Sonuçta Ermenilere esir
düştüm.”

“GİTAR ÇALDIĞIMI ÖĞRENİNCE
PARMAKLARIMI KIRDILAR”
Yakalandığı ilk gün Ermenilerin

kendisini acımasızca darbettiğini,
işkencenin sonraki günlerde de
sürdüğünü vurgulayan Hüseynov, şöyle
devam etti:

“Ben gitar çalıyordum, bunu
öğrenince önce parmaklarımı kırdılar
sonra tırnaklarımı çektiler. Daha sonra
elimi sıcak sobaya basarak yaktılar. 27
gün cehennem hayatı yaşadım fakat
ölmedim. Ağdam bölgesinin
komutanlarından Allahverdi Bağırov’un
yardımı sayesinde esirlikten kurtuldum.
Beni 3 Ermeni esirle değiştiler. Benimle
değiştirilen Ermeniler, çok iyi
durumdaydı. Ben ise yara bere
içerisinde, ayakta duramıyordum.”

Hüseynov, o dönemdeki aldığı maddi
yaraların tam olmasa da iyileştiğini fakat
manevi yaraların ancak Karabağ’ın
işgalden kurtulmasıyla iyileşebileceğini
kaydetti.


